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Abstract
Within the context of the circular economy this research investigates what kind of business
strategies are suitable. A mixed method study has been conducted among organisations to
gain insights on business strategies that are appropriate for the circular economy. The
research consists of a quantitative and a qualitative part. The main findings of this research
are that new business strategies are needed because of the transition to multiple value
creation with the emergence of the circular economy, where inter-organisational networks
become more important. However, organisations are lacking knowledge about the different
business strategies that are suitable for the circular economy. Two approaches to strategy
for the circular economy are distinguished and a mix of the two strategies are recommended
for organisations to become circular. The first approach consists of seven re-strategies that
are focused on material use: (1) reuse, (2) repair and maintenance, (3) refurbish, (4)
remanufacture, (5) repurpose, (6) recycle, and (7) recover. This can be considered as a
priority ladder, where reuse has the highest priority, because it is the easiest way to close the
value cycle, and recover the lowest priority. The second approach is a way to look at strategy
in a distinctive way to create value. Two strategies of this approach are appropriate
strategies for the circular economy: the product strategy and multiple value creation strategy.

Samenvatting
Dit onderzoek richt zich op organisatiestrategieën die geschikt zijn voor de circulaire
economie. Er is een mixed method onderzoek gedaan onder organisaties om inzicht te
krijgen in strategieën die passend zijn bij de circulaire economy. Het onderzoek bestaat uit
een kwalitatief en een kwantitatief onderdeel. De belangrijkste bevindingen van dit
onderzoek zijn dat nieuwe organisatiestrategieën nodig zijn vanwege de transitie naar
meervoudige waarde creatie in de circulaire economie, waar het netwerk belangrijker wordt.
Organisaties hebben echter te weinig kennis over de verschillende organisatiestrategieën die
passend zijn voor de circulaire economie. Er is een onderscheid gemaakt tussen twee
soorten strategieën die passend zijn in de circulaire economie. Het onderzoek wijst uit dat
een combinatie van de twee het beste werkt. De eerste benadering bestaat uit zeven restrategieën die gericht zijn op materiaalgebruik: (1) reuse, (2) repair and maintenance, (3)
refurbish, (4) remanufacture, (5) repurpose, (6) recycle, and (7) recover. Reuse heeft de
hoogste prioriteit, omdat dit de makkelijkste manier is om de waardecyclus te sluiten en
waarde te behouden, de prioriteiten lopen af naar recover. Dit kan gezien worden als een
prioriteitenladder. De tweede benadering is een manier om te kijken naar strategie op een

onderscheidende manier om waarde te creëren. Er zijn twee strategieën van deze
benadering die passen bij de circulaire economie: de product strategie en de meervoudige
waarde creatie strategie.
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1. Focus and purpose of the research
This chapter will introduce the focus and purpose of this research with respect to business
strategies in the circular economy. It will first present the background of this research, as a
part of which the history and the current debate of the circular economy will be discussed.
Second, an explanation will show that that the circular economy is not a new concept, but
rather a re-emerging one. Coercive institutions feel the need for a circular economy. Next,
the objective and research question are formulated and the research gap and purpose of this
research will be addressed. Further, the contribution of this research will be discussed. The
final paragraph will elaborate on the structure of the research.

1.1 Background
The circular economy is not a new concept (Bonciu, 2014). Already before 1750, a circular
economy existed, then typified by the “the cyclicity of seasons” (Bonciu, 2014, p. 79). In this
research, the circular economy is defined as “the idea of a (re-)design of production systems
at various levels with a central focus on value preservation in closed loops throughout the
lifespan of (raw) materials and goods” (Jonker, Stegeman & Faber, 2017a, p. 8). In 1750,
during the Age of Enlightenment, the circular economy gradually made place for the linear
economy (Bonciu, 2014). Murray, Skene and Haynes (2015) argue that the linear economy
represents the opposite of the circular economy, because it is a one way system. In this
research, the linear economy is defined as an organisation-centric economy, with a focus on
financial values, in which production leads to waste. In the late 18th century, the linear
economy led to better circumstances for the majority of people: it led to an increase in
wealth, knowledge and experience (Bonciu, 2014). Unlimited production seemed possible, as
the economy was only a small part of the global ecosystem. It was commonly believed that
resources were infinite, but this turned out to be false.

After World War II, economic efficiency and the world population grew, which led to an
increase in production, and as a consequence the economy became a bigger part of the
global ecosystem (Bonciu, 2014). The larger economic share in the global ecosystem raised
the awareness of the effect of organisations on the environment and society. In the 1950s,
the concept of corporate social responsibility emerged (Carroll, 1999). The power of
organisations became more clear, because their decisions influenced citizens and thus
society. This meant that organisations needed to take more social responsibility in their
decision process. Boulding (1966) wrote one of the first publications in the 20th century on a
need for more circularity in the economic system, due to the impact of organisations on the
1
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environment. The book ‘The Limits to Growth’ (Meadows, Meadows, Randers, & Behrens III,
1972) elaborated on the idea that a more ecologically and economically sustainable society
is necessary to handle a population that is growing exponentially. The growing population
resulted in more resource depletion, because of an increase in consumption and the
necessary (raw) materials. The new beliefs was financial gain was no longer the only
consideration: social aspects and the environment should also be taken into account.
Considering social aspects, the environment and financial objectives can be seen as the
principle of “People, Planet, Profit” (Elkington, 1997). Nowadays, in the 21st century the
“people” and “planet” are valued more than “profit” by the general public. This has its effects
on organisations: it becomes a requirement of the public for organisations. Therefore, it
becomes increasingly more important to close the (raw) material loop for organisations, thus
to become circular. To close the loop, interorganisational networks are necessary and
organisations should become less organisation-centric. Policymakers have started to embed
stimuli for a circular economy in their policies (Brennan, Tennant & Blomsma, 2015;
Geissdoerfer, Bocken & Hultink, 2016). The circular economy is currently stimulated in
different ways. Whereas China implements the circular economy with a top-down approach
(Zhijun & Nailing, 2007), directed by the government, Europe uses a bottom-up approach
with initiatives from among others NGOs or civil societies (Ghisellini, Cialani, & Ulgiati, 2015).
However, also the European Commission has undertaken action with respect to circular
economy (European Commision, 2015).

The concept of circular economy and its importance is gaining more attention globally (Su,
Heshmati, Geng & Xiaoman, 2012; Bonciu, 2014; Yuan, Bi, Moriguichi, 2006; Ghisselini et
al., 2015; Ellen MacArthur Foundation, 2013). In 2015, the European Commission formulated
an European Union action plan for the circular economy. The transition to the circular
economy is seen as an opportunity for sustainability and new competitive advantages for
Europe. The opportunities lie in reducing depletion of resources, which will have a positive
impact on energy saving and climate change. Also, new business opportunities are expected
to rise, which encompass more innovation, production efficiency and utilization of products.
According to the European Commission, reuse and repair are labour-intensive sectors which
will lead to more local job opportunities. The action plan consists of legislative proposals
aimed at the transition of waste into production materials. It is a contribution to reaching the
sustainable development goal of the European Commission (2015) by 2030.

The Dutch government has recently developed a governmental program entitled “The
Netherlands circular in 2050”, with the goal of a complete circular economy by the year of
2050, and includes long-term targets (Rijksoverheid, n.d.a.). The program is a response to
2
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the action plan of the European Commission (2015), the advices of the Social Economic
Council (SER, 2016) and the Council for Habitat and Infrastructure (Rli, 2015). The Social
Economic Council (2016) states that there is a need for a governmental-wide program due to
the urgency of a move towards a circular economy. The Netherlands depends on the import
of raw materials, which are at risk of depletion. The Council for Habitat and Infrastructure
mentions three desirable aspects of a circular economy for the Netherlands: the country will
become less dependent on the import of raw materials, it will offer opportunities to improve
the revenue model and environmental pressures can be reduced.

1.2 Objective and research question
As discussed, coercive institutions feel the need for a transition to a circular economy. On an
aggregation level, the macro and meso level are clear: the European Union developed an
action plan on the international level (The European Commission, 2015) and the Netherlands
developed a plan on the national level (Rijksoverheid, n.d.a.). Circularity at a micro level,
however, is less substantiated; it is unclear how organisations can be circular. A change in
business strategies seems necessary, since there is a different approach to value creation in
the circular economy. In this research, a business strategy will be approached as a plan on
how to create value. Value creation in the linear economy has a focus on financial value
creation and is organisation-centric (Sauvé et al., 2015). However, also shared values are
created; for example, the environmental, social and intellectual values are also considered
(Gleeson-White, 2014). Besides, there is co-creation of value between customers and
businesses (Vargo et al., 2008; Prahalad & Ramaswamy). The way value is created in the
linear economy can be seen as a value chain (Porter, 1980). Production leads to a product
for the consumer and there is no responsibility afterwards. Thus, a product leads to waste
(Sauvé, Bernard & Sloan, 2016).

On the other hand, the circular economy does not focus on value creation, but aims for the
higher goals of value preservation and the avoidance of value destruction. The responsibility
does not end at the consumer. Therefore, value creation can be described as a value cycle.
The aim of closing the cycle comes from the emerging idea of the importance of creating
environmental and social values. So in the circular economy, shared values are created with
a focus on environmental and social values. To close the cycle, interorganisational networks
become more important, which can also be considered as co-creation between organisations
(Jonker et al., 2017a). This research argues that in the circular economy, following Jonker et
al. (2017a), multiple values are created, by co-creation and shared value creation.
Consequently, because a strategy is considered as a plan on how to create value, the
3
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transition from a value chain to a value cycle will probably lead to different business
strategies.
It is clear that different business strategies are necessary for the circular economy. Currently,
however, there is no clear evidence of what kind of strategies can be used and if
organisations have notions about the different strategies. Six different publications have been
found on five different approaches to circular business strategies focused on material use
(Potting, Hekkert, Worrell & Hanemaaijer 2015; Yuan, Bi & Moriguichi, 2006; Su, Heshmati,
Geng & Yu, 2013; Ellen MacArthur Foundation, 2013; Ghisselini, Cialani &Ulgati, 2015;
Bocken, De Pauw, Bakker & Van der Grinten, 2016; Ford & Despeisse, 2016). The
publications overlap and should be further analysed. Bocken et al. (2016) also describe a
strategy that is more focused on the design of a product. Apart from this design strategy, all
other business strategies found focused on material use. So, it can be concluded that the
main focus of strategies in the circular economy is material use. The material use strategies
and design strategies do not take into account the transition to multiple value creation.
Therefore, it should be further investigated if another approach to strategy is necessary.

Since there are no clear strategies, there is also no clear evidence on how organisations can
reproduce a circular strategies into their business model. A business model represents,
among others, the strategic choices that are made by an organisation (Shafer, Smith &
Linder, 2005). According to Jonker et al. (2017a) a suitable business strategy is one of the
building blocks of a circular business model. That is why a business strategy is needed first,
in order to create a business model. In this research, a conventional business model is
defined as the logic and other evidence on how to create shared value, how to deliver shared
value and how to capture shared value for the enterprise - with a focus on financial values. A
circular business model is more focused on multiple value creation and does not have a
focus on financial values.

The goal of this research is to examine the business strategies that are suitable for the
circular economy. This will lead to more insight into the under-investigated micro level. It will
give information about the influence of the transition from a value chain to a value cycle on
business strategies and about the focus that circular strategies should have. Besides, it
creates more insight into how organisations can reproduce the business strategies into their
circular business models. In order to address the research goal the following research
questions have been formulated:

What kind of business strategies are appropriate for the circular economy?
-

Why are different business strategies needed for the circular economy?
4
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Do organisations have notions about different business strategies for the circular
economy?

-

What should be the focus of business strategies for the circular economy?

1.4 Contribution
This research is scientifically relevant, because the outcomes of this research will contribute
to further theory on business strategies for the circular economy, by enhancing the
understanding of value creation strategies in the framework of the circular economy. As
discussed, the circular economy is currently an emerging topic in research. Parallel to this
research, other publications are presently developed in the field of business strategies for the
circular economy – albeit these appear to have a main focus on material use. Hence,
because of the different publications that have been developed about business strategies in
the circular economy, the strategic notion of the circular economy is clear and theory could
be further extended by analysing the different parallel publications and analysing whether a
different approach is also necessary, because of the transition to multiple value creation.
This will improve the integrity of the theory of circular business strategies. Moreover, an
analysis of organisations can give evidence on how businesses can use circular strategies
within their circular business models.

The practical relevance can be explained by the insights it will give to businesses. The
insights can be used for making and adjusting strategies within organisations in accordance
with the circular economy. The research is also relevant for society. As discussed, coercive
institutions feel the need for a transition to a circular economy. Therefore, the results of this
research could contribute to achieving the goals of the European Commission (2015) and the
Dutch government (Rijksoverheid, n.d.a), because there is more knowledge about business
strategies in the circular economy and therefore more knowledge on how organisations can
achieve the goals. This study also has an indirect contribution to society: the circular
economy has the goal to close (raw) material loops and wants to preserve value (Jonker et
al., 2017a) and this will provide a better future for society (Yuan et al., 2006). So, when
organisations are able to become circular, this will result in better circumstances for the
society. This research attempts to develop circular business strategies.

1.5 Structure
The research has been introduced in the first chapter. The second chapter will elaborate on
the theoretical framework of the research and all relevant concepts will be further explained.
It will explain that the linear economy is more organisation-centric, whereas the circular

5
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economy is more network-centric. Besides, it elaborates on the different strategies that are
suitable in the linear and circular economy.

The third chapter elaborates on the methodology that will be used in this research. After that,
the quantitative and qualitative results will be discussed in the fifth chapter. The fifth chapter
is the final chapter and presents the conclusion of the research. This contains an answer to
the research question, reflection on this research and implications for further research.

6

Master thesis: Business Strategy for the Circular Economy

Mariska Hilhorst (s4566033)

2. Literature study
This chapter will further explain the concepts of the linear and the circular economy. The first
paragraph will elaborate on the definition of the linear economy and the value creation logic.
The second paragraph will provide a thorough explanation on the concept of the circular
economy used for this research. Furthermore it also elaborates on multiple value creation in
the circular economy. The next paragraph will explain business strategies that are suitable in
the linear economy. Then, the relationship between a strategy and business model will be
presented. The fourth paragraph presents strategies in the circular economy that are more
focused on multiple value creation. Furthermore, the transition to circular business models
will be discussed. The final paragraph will provide a conclusion about strategies in the
circular and linear economy.

2.1 Linear economy
The paragraph will discuss that the linear economy can be described as an organisationcentric economy with a focus on financial values, in which production leads to waste. It can
be considered linear, because the product has a clear beginning and end in the production
process. There are two approaches to value creation in the linear economy: as a goodsdominant logic and as a service-dominant logic. The service-dominant logic is emerging and
is based on co-creation; value is created together by producers and consumers. There are
also other values created in the linear economy, therefore shared value creation is
necessary. Moreover, value creation in the linear economy can be considered as a value
chain, because the production of products will lead to a product to the customers and there is
no responsibility afterwards.

To further elaborate on the concept of the linear economy, different publications will be
discussed. First of all, the linear economy can be explained by the existence of a clear
beginning and end of a product. A product leads to waste, therefore it is represented as a
line (Sauvé et al., 2016). Bocken et al. (2016) describe the linear economy as an economy of
“take-make-use-dispose” (p. 308). Thus, both agree that after the product reaches the
consumer, there is no responsibility for the organisation and the product ultimately will
become waste. The consequence is that more production of (raw) materials is needed,
therefore more (raw) materials are being extracted from the environment, which, in the end,
will lead to more waste. Within this process, the linear economy is not taking into account the
sustainability of the process and the time of use of the product (Bonciu, 2014). The linear
economy focuses mainly on itself and its economic objectives (Sauvé et al., 2015). The
7
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economic objectives can also be described as financial values. Hence, in the linear
economy, the focus is on the organisation and its profitability. Consequently, in line with
these theories the linear economy is:
An organisation-centric economy with focus on financial values, in which production
leads to waste.

“The creation of value is the core purpose and central process of economic exchange”
(Vargo, Maglio & Akaka, 2008, p. 145). Therefore, value creation is important within an
economy, irrespective of the nature of an economy (Jonker et al., 2017a). So, value creation
is also vital within the linear economy. In order to understand this statement, value creation in
the linear economy should be further explained. There are two approaches to value creation
in the linear economy. One approach to value creation is seeing it as a goods-dominant logic
(Vargo et al., 2008; Prahalad & Ramaswamy, 2004). In this goods-dominant logic, the
created value of the organisation that acts autonomously is distributed in the market and then
exchanged for goods or money. Producers and consumers have distinct roles within this
approach; the producers are the focal point.

The second approach to value creation is the more emerging service-dominant logic (Vargo
et al., 2008; Prahalad & Ramaswamy, 2004). In the service-dominant logic, consumers
become more important and the roles of producers and consumers are no longer distinct:
value is created together. According to Prahalad and Ramaswamy (2004), this approach is
emerging because of the changing role of consumers. Due to globalization, new technologies
and the large variety of choice, customers are better informed, more powerful and they are
more active. Accordingly, they will have more influence on the whole production process of
firms. Consequently co-creation of value is necessary. Co-creation will lead to more
interaction between consumers and firms during the production process. It can be said that
consumers will become co-producer.

Both approaches are organisation-centric and driven by financial values, therefore they fit the
linear economy. That is why they both can be described as a value chain (Porter, 1980). The
value chain is a model that distinguishes between primary and support activities that are
used by an organisation in order to become more profitable. Primary activities are activities
that deal directly with the process to the consumers; support activities support these. All
activities in the value chain should be supported by the firm and activities lead to a product
for the consumer, without responsibility afterwards.

8
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The goods-dominant logic and the service-dominant logic are driven by financial values.
However, this is not the only type of value that is created in the linear economy. As
discussed in the introduction: with the emergence of corporate social responsibility, social
values become more important. After the emergence of corporate social responsibility, also
the planet, the environmental values, become of a larger interest to consumers (Elkington,
1997). Gleeson-White (2014) argues that there is more in the basis of an organisation’s
value creation, apart from social and environmental values: financial capital, manufactured
capital, intellectual capital, human capital, social and relationship capital, and natural capital.
Financial, social and relationship and natural capital are similar to financial, environmental
and social values. Capital refers to the stores of value that create value. This means that
apart from social, environmental and financial values, manufacturing is also needed to create
value, as well as intellect and people. Moreover, value is also created by creating
opportunities for people to let them feel useful. Porter & Kramer (2011) argue that different
types of value creation lead to creating shared value. Hence, it can be concluded that in a
linear economy, different values are created, but there is a focus on financial values.
Therefore value creation within a linear economy can be described as:
Organisation-centric shared value creation and co-creation between organisation and
consumers, that can be considered as a value chain, with focus on financial values.

Thus, the linear economy shows an economy where co-creation between organisations and
consumers is emerging, shared values are created, but it is mainly focused on financial
values and it is organisation-centric. With the transition to the circular economy, which
wishes to prevent resource depletion, the focus shifts to environmental and social values. It
is questionable if the value-creation logic of the linear economy is suitable for the circular
economy. For that reason, the next paragraph will elaborate on the circular economy and
how value is created in the circular economy.

2.2 Circular economy
The paragraph will discuss the concept of the circular economy that has been used for this
research. The circular economy can be described as the idea of a (re-)design of production
systems at various levels, with a central focus on value preservation in closed loops
throughout the lifespan of (raw) materials and goods. In the circular economy, a value cycle
exists, in which multiple values are created. Other values, such as environmental and social
values, are becoming more important, and the financial values are becoming less important.
To close the value cycle, co-creation between organisations is necessary. The combination
of creating shared value and co-creation of value is defined as multiple value creation.
9
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Furthermore, the main goal in the circular economy is value preservation, instead of value
creation. For creating value, the inner circle is the easiest and most preferable way to
preserve value.
To provide a thorough explanation on the concept of the circular economy, the contribution
will be discussed first. From an economics perspective, Pearce and Turner (1989) argue that
our environment has four basic welfare functions: (1) amenity values, (2) a resource base for
the economy, (3) a sink for residual flows, and (4) a life-support system. The amenity values
are values in the environment that are directly available to humans, without interference of
the economic system. An example is the natural beauty of the environment, which can be
described as the pleasures from the environment. The resource base for the economy
means that the environment offers (renewable and non-renewable) resources for the
economic system. Moreover, the environment is a sink for residual flows, which means that
the environment is a waste bin for the economic system. At some point in time, the waste
exceeds the capacity that can be handled by the environment. The life-support system refers
to the biological character of the environment, and that it can be affected by the economic
system. The circular economy is based on interlinkages between the different welfare
functions (Banaité, 2016). The linear economy neglects the impact of resource consumption
and waste disposal on the environment (Sauvé et al., 2015), whereas the circular economy
focuses on how the pleasures and resources of the environment can be contained.
Consequently, the goal of the circular economy is that the environment is no longer used as
a waste bin and the effect the economy has on its environment needs to be reduced. In order
to attain that goal, it is necessary to close a (raw) material loop.

This is also in line with the concept of industrial ecology from which the circular economy
concept stems (Andersen, 2007). Industrial ecology is a unique systems approach that
acknowledges the interaction between industry and nature (Allenby & Richards, 1994). “It
promotes resource minimisation and the adoption of cleaner technologies” (Andersen, 2007,
p. 133). Industrial ecology can be described as the purpose to reduce waste and it wants to
refuse material use (Cohen-Rosenthal, 2004). Consequently, redesign is necessary. Hence,
the approach of industrial ecology will lead to a closed loop system. From the perspective of
industrial ecology, the circular economy can be helpful for society and for the economy, since
it is a way of minimizing resource depletion.

The contribution of the circular economy can be further explained by that it is seen as a
condition for sustainable development (Geissdoerfer et al., 2016). It incorporates the
environment with business activities (Murray et al., 2015). The most common definition of
sustainable development is: “meeting the needs and aspirations of the present generation
10
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without compromising the ability of future generations to meet their needs” (Brundtland,
1987, p. 292). The concept of sustainability focuses on three sustainability pillars: economic,
environment and social (Murray et al., 2015). This can be compared to financial,
environmental and social value creation. The circular economy can contribute to the
improvement of “resource productivity and eco-efficiency, reform the management of the
environment, and achieve sustainable development” (Yuan et al., p. 5, 2006). As a result, the
circular economy can contribute to a more sustainable society and will have more focus on
environmental and social values instead of only financial values.

The contributions of the circular economy are clear; however, it is not clear yet how the
circular economy can be defined. Literature shows that the concept of circular economy has
different meanings (Murray et al., 2016; Yuan et al., 2006). Geng and Doberstein (2008, p.
232) define the circular economy as follows: “The circular economy advocates that economic
systems could and should operate according to the materials and energy cycling principles
that drive natural systems”. This means that the circular economy should not extract raw
materials: they should rather follow the cycling process that is incorporated in nature, this can
be described as a value cycle. The Ellen MacArthur Foundation (2014, p. 14) describes the
concept of the circular economy as “an industrial economy that is restorative or regenerative
by intention and design”. In comparison to Geng and Doberstein (2008) they have a stronger
focus on value preservation and less on a value cycle. Nevertheless, it can be assumed that
for value preservation, it is necessary to have a closed (raw) material loop and to have a
value cycle. Geissdoerfer et al. (2015, p. 6) have a more complete definition which includes a
value cycle and focuses on value preservation: “A regenerative system in which resource
input and waste, emission and energy leakage are minimised by slowing, closing and
narrowing material and energy loops. This can be achieved through long-lasting design,
maintenance, repair, reuse, remanufacturing, refurbishing and recycling.” This definition also
includes the “how” on being circular, for defining the concept of circular economy this is a
step too far. How to be circular will be discussed later in this research. The definitions above
have in common that they describe a value cycle in a circular economy, because of the
intension to close (raw) material loops. Furthermore, some describe the importance of value
preservation, since they wish to preserve the products and materials. This research will
follow the definition of Jonker et al. (2017a), because it represents the idea of a value cycle
and value preservation:
“The idea of a (re-)design of production systems at various levels with a central focus
on value preservation in closed loops throughout the lifespan of (raw) materials and
goods” (Jonker et al., 2017, p. 8).

11

Master thesis: Business Strategy for the Circular Economy

Mariska Hilhorst (s4566033)

The definitions of the Ellen MacArthur Foundation (2014), Geissdoerfer et al. (2015) and
Jonker et al. (2017a) for the circular economy already showed that the objective of value
creation in the circular economy is not value creation, but rather value preservation. Since
the circular economy has the goal to avoid the use of new (raw) materials and therefore it
wants to keep the value of existing products or materials. Apart from that, it also wants to
avoid value destruction to create a better environment. Although value preservation is
preferred in the circular economy, a criticism is that this may not always be possible. Murray
et al. (2007) argue that the circular economy has simplified goals; it is not always clear if
sustainable activities have positive environmental outcomes. For example: to develop
biofuel, several millions acres of rainforest need to be chopped down for the creation of soy
fields. Hence, it can be concluded that further research is necessary to gain information on
how to operate circularly.

Besides the objective of value creation, the type of value creation also changes. The
contribution of the circular economy to a more sustainable society results in a different focus
of value creation. The focus shifts from financial values to other values such as social and
environmental values (Ghisellini et al., 2015; Banaité, 2015). From a social and financial
perspective, an economy wants to create value, the more the better. From an environmental
perspective, value should rather be preserved. This could be seen as a paradox. Concerning
the social perspective, Allwood (2014) argues that the circular economy does not take the
growing population into consideration, because value is not created. Moreover, Murray et al.
(2014) discuss that social value creation is not taken into consideration in the circular
economy at all, because it focuses more on redesign of manufacturing. Both arguments can
be questioned, since the circular economy is also a way to provide better circumstances for
the future population; it can be seen as a condition for sustainable development. The goal is,
as discussed in paragraph 2.2, to create a world that meets the needs and aspirations of the
present generation without compromising the needs and aspiration of future generations.
From a financial perspective, Andersen (2007) argues that the costs of circular systems
might be higher than in the linear system, which makes the transition to the circular economy
less interesting in a market economy in which the purpose of organisations is to gain profit.
Therefore, a criticism is that the circular economy may not be adopted by all companies if
there is no clear profit. A counterargument, however, is that the value cycle offers different
financial values. For example, financial values can be obtained by saving costs, because
materials can be reused. Additionally, other earning models emerge with the transition to the
circular economy (Jonker et al., 2017a). An example is leasing, which creates different
financial benefits. So, although financial and social value creation and environmental value
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preservation could be seen as a paradox, it can in fact co-exist, because value preservation
can create social and financial value.

The transition of focus from financial values to environmental and social values results in
shared value creation in inter-organisational networks (Jonker et al., 2017a). Firms are more
dependent on each other to close a (raw) material loop. Other organisations are needed
within the value cycle in order to reduce the usage of raw materials and energy or the
extension of life-duration of a product. In this research, creating value in inter-organisational
networks will be called co-creation of value. In the linear economy, co-creation between
consumer and organisations becomes important, but in the circular economy co-creation
within inter-organisational networks is important. The intention of creating shared value by
co-creation is called multiple value creation (Jonker, 2012). Thus, besides the purpose of
value preservation and the shift of focus to environmental and social values, multiple values
are created. Consequently, the circular economy will be defined as:
A value cycle, with a focus on environmental and social values, of which multiple
values are created with the purpose of value preservation.

The Ellen MacArthur Foundation (2014) describes four different approaches to create value
in the circular economy: (1) the power of the inner circle, (2) the power of circling longer, (3)
power of cascaded use, and (4) the power of pure circles (figure 2.1). The power of the inner
circle is the minimization of comparative material usage: the narrower the circle, the less a
product needs to be changed when it is reused. The power of circling longer describes the
maximization of cycles, how often it can be reused, recycled or refurbished. The power of
cascaded use refers to the diversification of reuse within the value chain. The power of pure
circles is the purpose to design better products with pure raw materials to facilitate reverse
logistics and maintain material quality. It can be concluded that the inner circle is the easiest
and most preferable way to create value, but this is not always possible.
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Figure 2.1: Value creation in the circular economy (Ellen MacArthur Foundation, 2014)

A similar view is held by Jonker et al. (2017a). They describe three approaches to value
creation in the circular economy in line with the approaches of the Ellen MacArthur
Foundation (2014). First of all: “using or re-using (raw) materials as carefully and as long as
possible where waste is raw material and renewability of (raw) materials is foremost” (Jonker
et al., p. 16). This is comparable to the power of the inner circle and the power of circling,
where is focused on changing resources and raw materials as less as possible and recycling
them as long as possible. The second determinant: “the service (functionality) replaces the
product and, as a result, manufacturers retain responsibility for and an interest in the
development of long-lasting (raw) materials of products throughout their life cycle” (Jonker et
al., p. 16). This approach can be linked to the power of circles, the power to create value with
better products. The final principle: “the components of which a product consists (thus the
components of a car, house, or highway, et cetera) may be disassembled again – with ease
– and be utilized as part of a new product” (Jonker et al., 2017a, p. 16). This is related to the
power of cascaded use, where the product is used in another part of the value chain.

Hence, from the perspective of The Ellen MacArthur Foundation (2014) and Jonker et al.
(2017a), it can be concluded that value creation in the circular economy has the preference
of closing the inner circle; direct reuse of products is the easiest way of making a product
circular. Then, it is also important to consider how often a product can be reused, preferably
infinitely - and if it cannot be reused directly, it should be reused in another part of the value
chain. Also, the design of the products is important, because it should have material quality
and preferably be designed with pure materials that are biodegradable.
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This paragraph has shown that in the circular economy, a transition takes place to multiple
value creation, in which the network becomes more important to close the value cycle. Table
2.1 shows the differences in value creation between the linear and the circular economy. The
perspective of the Ellen MacArthur foundation (2014) and Jonker et al. (2017a) on value
creation provide insight in the considerations to be taken into account to close the value
cycle. However, it does not offer insight in how organisations can create multiple value and
how they can close the value cycle. In order to gain these insights, it should be investigated
how business strategies can contribute to this. For that reason, it should first be clear what
kind of strategies exist in the linear economy, This will be discussed in the next paragraph.

Linear economy

Circular economy

Organisation-centric

Netw ork-centric

Shared value creation
focus on financial values
Co-creation
between consumer and organisation

Shared value creation
focus on environmental and social values
Co-creation
within intra-organisational networks

Value chain

Value cycle

Value creation

Value preservation

Table 2.1: Overview linear and circular economy

2.3 Strategy for the linear economy
This paragraph will provide an explanation about strategies for the linear economy. A
strategy in this research will be approached as a plan on how to create value. In a linear
economy there are different theories on how to create value. A perspective that includes
most of the theories is the theory that value creation can be achieved by the strategies of (1)
operational excellence, (2) product-leadership, (3) customer intimacy, (4) experience and (5)
community building (Jonker & De Witte, 2013). This approach offers a focus on the strategy
process and is organisation-centric, but it also focuses on network exploitation and learning.
To further validate a value creation strategy, strategic choices should be made, since a
business model represents among other things the strategic choices made. A conventional
business model articulates the logic and other evidence on how to create shared value, how
to deliver shared value and how to capture shared value for the enterprise, with a focus on
financial values. Strategies are reproduced in a business model.

There are different approaches to strategy. Mintzberg, Ahlstrand and Lampel (2009) defined
strategy in five different ways (5ps): (1) plans, (2) patterns, (3) positions, (4) perspective and
(5) ploy. When strategy is a plan, it acts as a guide or direction. On the other hand, if there is
a pattern, strategy shows consistent behaviour. If strategy is approached as a position, it
focuses on locating products in particular markets. Looking at strategy as a perspective
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means that the strategy of an organisation is a way in which a firm does things. Finally, when
strategy is a ploy, it formulates an action for an organisation to compete with competitors.

The scope of this research is to approach strategy as a plan. In other words: a business
strategy can be considered as a plan on how to create value. The competitive strategy of
Porter (1980) was one of the first theories that acted upon the value creation logic in an
organisation strategy. Porter (1980) argues that success of firms depends on creating a
sustainable competitive advantage by a distinctive value proposition that meets the needs of
a chosen set of customers. This so-called competitive strategy is applicable for any firm that
competes within an industry.

De Wit and Meyer (2014) argue that there are different ways of creating value. First, there is
the ability to charge a lower price. Second, there are features by offering different intrinsic
functional characteristics that can create value. A third manner is bundling, in which products
or services are offered in a package. Quality, the fourth, is offering better quality of products.
The fifth is availability - the method of distribution can create value. The image of a firm can
also create value. The final way to create value is relations, good branding can contribute to
it that the customers feel engaged with the supplier. All of these manners focus on creating a
distinctive value proposition in order to gain financial values. De Wit and Meyer (2014) state
that these ways of creating value can be reduced to Porter’s (1980) three strategies for
creating a distinctive value proposition: (1) overall cost leadership, (2) differentiation, and (3)
focus. Sometimes firms can use the different strategies simultaneously. However, getting
stuck in the middle between all three strategies will almost guarantee low profitability. The
first strategy, overall cost leadership, is the willingness to be the low-cost producer within an
industry. This strategy requires a lot of attention to cost control. Differentiation is about
offering a service or product that is unique. It relies on customer and brand loyalty. The final
strategy is the focus strategy, which focuses on a more narrow target: a specific buyer, group
segment or geographical market. For each specific target group, strategy can focus on being
a cost leader or on differentiation. Although De Wit and Meyer (2014) discuss that the ways
of creating value can be reduced to the three strategies of Porter (1980), Porter’s three
strategies do not incorporate the relation between the customer and that shared values are
created, which is important, since co-creation between customer and organisation is
emerging and there is shared value creation in the linear economy and not just financial
value creation. Mintzberg et al. (2009) also argue that there are limitations in Porter’s (1980)
perspective on strategy. It emphasizes too much on the process and too little on network
exploitation and learning. For that reason, it appears to be based on the firm’s own thoughts.
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Treacy and Wiersema (1995) do involve a way of creating a relationship with the customer in
their distinctive ways of creating value: (1) operational excellence, (2) product-leadership,
and (3) customer intimacy. The first strategy, operational excellence, is the aim for
companies to offer their clients user-friendly and reliable products for competitive prices.
Second, companies that want product leadership focus on offering revolutionary new
products. Third, following customer intimacy leads to a ‘niche’ strategy for organisations: they
do not offer a standardized product or service, but they focus on specific clients. The
customer intimacy still not include that customers become co-producers. Furthermore,
Treacy and Wiersema (1995) also do not elaborate on shared value creation and network
exploitation. Jonker and De Witte (2014) extended the model of Treacy and Wiersema
(1995) with a fourth and fifth strategy: (4) experience building, and (5) community building.
The fourth strategy, experience, centralises neither goods nor services: the combination of
these provides the customer with a custom-made experience. The customer becomes coproducer. The final strategy of community building is based on making or creating of material
or non-material connections to functional goods or products around a certain community. The
last two strategies are in line with co-creation and shared value creation. Apart from that, the
community building strategy of Jonker and De Witte (2014) also takes the network
exploitation and learning into account. Therefore their five linear strategies are most inclusive
and are used in this research. Thus, strategy in the linear economy is defined as:
A plan to create value by: (1) operational excellence, (2) product-leadership, (3)
customer intimacy, (4) experience building, and (5) community building.

Nonetheless, there are also strategy researchers that argue that there is no generic way of
creating value for a firm (De Wit & Meyer, 2014). They argue that firms can create value by
finding a new type of creating value. This research assumes that there are generic ways of
creating value, because most strategies are linked to each other and can be reduced to
generic ways of creating value.

To further validate a value creation strategy, strategic choices should be made, since a
business model represents among other things the strategic choices made (Shafer, Smith &
Linder, 2005). A business model is a relatively new concept, the term emerged around the
1990s (Osterwalder, Pigneur & Tucci, 2005; Demil & Lecocq, 2010). A business model
differs from a strategy. A strategy formulates how to create value in the organisations’ market
and a business model represents the choices made (Shafer et al., 2005). A business model
can also be described as a “building plan” (Osterwalder, Pigneur & Tucci, 2005, p. 14).
Therefore, business strategies are needed before they can be reproduced in the business
model. Besides, unique value creating business models will lead to competitive advantage
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(De Wit & Meyer, 2014). Accordingly, business models are necessary to create value as an
organisation.

Most definitions of business models focus on three aspects: how to create value, how to
capture value and how to deliver value, all focused on creating financial value for the
organisation and creating a distinctive value proposition for the customer. Johnson,
Christensen & Kagerman (2008) argue about a similar view: successful business models
contain a customer value proposition, a profit formula and key resources and processes. The
customer value proposition can be described as the idea that an organisation wants to fulfil
customers’ needs. The profit formula is the financial model on how the organisation
generates value. The key resources and processes represent what resources and processes
are needed to creating value. Osterwalder and Pigneur (2010) also hold a similar view: they
describe that a business model needs to present how an organisation creates value,
captures value and what the value proposition of activities are. Teece (2010) describes a
business model as follows: ”a business model articulates the logic, the data and other
evidence that support a distinctive value proposition for the customer, and a viable structure
of revenues and costs for the enterprise delivering that value” (p. 179). To be more specific,
Teece (2010) describes that a business model makes estimates about consumers and their
needs, financial resources and reactions of competitors. It simplifies the way in which a firm
does business. This also means that a business strategy is necessary to make the
estimation. From the concepts, it can be concluded that the goal of a business model is to
create value. However, the pitfall of all concepts is that they only elaborate on financial value
creation. This is also related to how Osterwalder and Pigneur (2010) describe the nine
elements of which business models consist: (1) customer segments, the chosen set of
customers (2) value propositions, it wants to fulfil customer’s needs (3) channels, the way
communication is distributed (4) customer relationships, relationships built between the
customers segment and the organisation, (5) revenue streams, the revenues from the value
propositions, (6) key resources, (7) key activities, (8) key partnerships, and (9) cost structure,
all the elements result in the cost structure. Also here, the main focus is on how the
organisation can create financial value and how they can make customers willing to pay for
the product, which will lead to financial values. There is, however, a lack of focus on shared
values. As discussed in the first paragraph about the linear economy, value creation in the
linear economy is a broader concept than just creating financial value. Shared values are
created, such as intellectual values and environmental values (Gleeson-White, 2014). This
research will also elaborate on the shared value creation concept in the definition for a
business model, but still with a focus on financial values. Hence, a business model will be
defined as follows:
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A business model articulates the logic and other evidence on how to create shared
value, how to deliver shared value and how to capture shared value for the
enterprise, with a focus on financial values.

Despite the fact that business models are used more often than before the 1990s, there are
some concerns regarding business models. Shafer et al. (2005) made a distinction between
four problems that may arise. The first problem is the risk of making the wrong estimations
about the future. To avoid this problem, estimations should be made on the basis of
substantiated arguments. The second problem according to Shafer et al. (2005) is the idea
that a firm does not take all considerations into account on how to create value and how to
capture value, the so-called core logic. A clear strategy can contribute to a clear view on the
core logic. Lacking on focusing on the capture value part is the third problem (Shafer et al.,
2005). Many business models focus mainly on the value creation part. The fourth and final
concern is that not all business models consider that the network in which a firm operates
may change during the use of a business model (Shafer et al., 2005). Therefore, it is
important to have a flexible business model, to adapt to the network.

There are three different levels of business models (Osterwalder et al., 2005). First of all,
there is a group that sees a business model as an all-embracing concept that can describe
any business. The second level classifies the different business models in different types of
businesses. The third and final level is a representation of a particular business model of a
particular business. In this research, business models are viewed as an all-embracing
concept that can describe any business, because the research focuses on organisations in
general.

This paragraph elaborated on strategies for the linear economy. It should be further
examined whether these strategies are also suitable for the circular economy and what
influence the transition to multiple value creation in the circular economy has on strategy and
business models. This will be discussed in the next paragraph.

2.4 Strategy for the circular economy
This paragraph elaborates on suitable strategies for the circular economy. For a circular
strategy, the focus should be much more on multiple value creation and on how the value
cycle can be closed. There are two approaches to strategy. The first approach has the most
references in literature and is focused on material use. Different publications on this type of
strategy are developed parallel, the publications are analysed and reduced to seven re19
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strategies: (1) reuse, (2) repair and maintenance, (3) refurbish, (4) remanufacture, (5)
repurpose, (6) recycle, and (7) recover. These seven strategies can be seen as a priority
ladder, the first priority is reuse descending to recover. The second approach to business
strategy is also an approach in linear business strategies, with a focus on distinctive ways to
create value. This approach can be distinguished in three types of strategy: (1) a product
strategy, (2) a customer strategy, and (3) a multiple value creation strategy. The product
strategy and the multiple value creation strategies appear suitable for the circular economy.
A strategy is one of the building blocks of a circular business model (Jonker et al., 2017a). A
circular business model differs from a conventional business model, because of the purpose
of multiple value creation.

The micro level - the organisational level - of putting the circular economy into practice is
important, because the circular economy should be implemented from a micro to a macro
level (Zhijun & Nailing, 2006; Geng & Doberstein, 2008). For this reason organisation
strategies in the circular economy should be clear. Since the emergence of multiple value
creation in the circular economy it is assumed that another approach to business strategies
is necessary. However, there is no clear evidence that organisations feel the need for
different business strategies. Therefore the following hypothesis have been formulated:

Hypothesis 1: The transition to multiple value creation in the circular economy will lead to
new business strategies.

In literature there are different parallel developed publications on describing strategy in the
context of the circular economy. Most publications are focused on material use strategies
and have in common that they include more or less similar strategies to the priorities in
circular strategies from Potting, Hekkert, Worrel & Hanemaaijer (2015). They make a
distinction between ten re-strategies. Within these strategies, they set priorities. Refuse is
their highest priority and the lowest priority is recover. The strategies of Potting et al. (2015)
have been used as a basis to analyse the parallel strategies from other literature. Table 2.2
describes the ten strategies and gives an overview of the parallel literature found, classified
per strategy of Potting et al. (2015). The final column gives an overview of the seven
strategies that will be used in this research.

The Triple R model is one of the first models used as a strategy for the circular economy
(Yuan et al., 2006; Su et al., 2013). The Triple R’s are: reduce, recycle and reuse. The
principle of The Triple R model emerged around the 1970s. Reuse and recycle have a
different meaning than the other reuse and recycle strategies from literature. Potting et al.
20

Master thesis: Business Strategy for the Circular Economy

Mariska Hilhorst (s4566033)

(2015) would describe the reuse of the triple R model as repurpose, because both strategies
have the purpose to use a product in different activities. The recycle strategy of the Triple R
model can be described as the reuse strategy of Potting et al. (2015), because both focus on
directly reusing the product. The triple R model has been further extended and adjusted by
other researchers. As can be seen in the table, more options are found in between the Triple
R strategies.

The first three strategies on the priority ladder of Potting et al. (2015) of refuse, reduce and
rethink will not be considered in this research. These strategies focus on the industrial
ecology concept. As described in the previous chapter, the industrial ecology concept
describes the idea of reducing waste, refusing material use and as a result redesign is
necessary (Cohen-Rosenthal, 2004). Besides, the first two strategies of reduce and refuse
should be incorporated in the rethink process and are not separate organisation strategies
per se.

The fourth strategy on the priority ladder is reuse (Potting et al., 2015). This can be described
as directly reusing a discarded product in good condition in its original function. The triple R
model describes it as the reuse of a product in its primary state. The Ellen MacArthur
Foundation (2014) holds the same view. Ghisselini et al. (2015) also elaborate on the
necessity of take-back mechanisms for companies. However, this focuses too much on the
operational part, not necessarily strategy, for which reason it is not considered. Bocken et al.
(2016) focus more on durability, upgradability and reparability, these are strategies that
should be considered in the design process and incoprorate also other re-strategies than the
reuse strategy, such as refurbish or repair. Hence in this research the reuse strategy will be
defined as follows:
Reuse products by transferring products to another user (second hand).

The next strategy on the priority ladder is repair (Potting et al., 2015), described as repair
and maintenance of defective products, so they can be used in their original function. This
will extend the product life. The Ellen MacArthur Foundation (2014) is less clear and
describes it as the adjustment of a product to be used again. It does not explain how a
product is adjusted. Therefore the definition of repair and maintenance is as follows:
Repairing and maintaining parts and components in order to extend product life.

Refurbish, the fifth strategy of Potting et al. (2015), is described as restoring an old product
and bringing it up to date. The Ellen MacArthur Foundation adds to this that defect
components can be renovated and perhaps replaced by new components. Ford and
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Despeisse (2016) have the same view. So the description of the refurbish strategy is as
follows:
Restore an old product and bring it up to date, by renovating and replacing defect
components.

Remanufacture is the sixth strategy (Potting et al., 2015). It is explained as the use of parts
of a discarded product in a new product with the same functionality. Bocken et al. (2016)
describe this as extending product value by remanufacturing. However, they do not have a
clear definition on remanufacturing. Therefore the definition of Potting et al. (2015) for the
remanufacturing strategy will be used:
Use parts of discarded products in a new product with the same function.

Discarded products can also be used in a product with a different function, this is the seventh
strategy and defined as repurpose (Potting et al., 2015). As discussed the Triple R model
describes the same, but name it reuse. Bocken et al. (2016) define repurpose as industrial
symbiosis, and describe a similar view as Potting et al. (2015). For the definition of repurpose
the description of Potting et al (2015) have been used:
Use discarded products or its parts in a new product with a different function.

The ninth strategy is recycle: process materials to obtain the same (high grade) or lower (low
grade) quality (Potting et al., 2015). The Ellen MacArthur Foundation (2013) describes the
high grade as functional recycling and the low grade as downcycling. However, they extend it
by adding upcycling, which means changing materials into new materials of higher value.
Ford and Despeisse (2016) make the same distinction, but they define functional recycling as
recycling. Ghisellini et al. (2015) state that it is extraction of rare metals. Nonetheless, more
recycling is possible than just the extraction of rare metals. Bocken et al. (2016) is rather
short in its definition: they argue that it is extending resource value by turning wasted
materials into new forms of value. For a comprehensive concept this research makes a
distinction between low grade and high grade recycling:
Recycling is recovering material streams to extract as much value as possible.
Upcycling is changing materials into new materials with higher value. Downcycling is
mechanically reprocessing into material with lower value. Functional recycling is
extracting the same value.

The final strategy is recover (Potting et al., 2015). Recover is the incineration of materials
with energy recovery. The Ellen MacArthur Foundation (2013) also elaborates on the
extraction of material coherence. Ghisellini et al. (2015) describe it as reuse after the first
22

Master thesis: Business Strategy for the Circular Economy

Mariska Hilhorst (s4566033)

cycle and a safe return to biosphere and an increase of energy share compared to the share
of fossil fuels. However, the first cycle could also be followed by one of the other restrategies, therefore this definition is not considered. The recover strategy is consequently
defined as follows:
Recover embedded energy and material coherence from non-recyclable waste.

Consequently, the analysis of the different publications result in the following seven
strategies: (1) reuse, (2) repair and maintenance, (3) refurbish, (4) remanufacture, (5)
repurpose, (6) recycle, and (7) recover. These strategies are focused on the material use
and therefore, they will be called the re-strategies in this research. The purpose of the seven
re-strategies is always to extract the highest value as possible, therefore it can be seen as a
priority ladder similar to the priorities of Potting et al. (2015). Reuse has the highest priority
and recover has the lowest priority. As the Ellen MacArthur foundation (2014) and Jonker et
al. (2017a) describe logic in their value creation, the inner circle of value creation is the
easiest way of closing the material loop. Reuse of a product could be considered as the inner
circle. It should be easier to directly reuse a product, instead of a material. It is more labourintensive to recover and less labour-intensive to reuse. It is expected that organisations will
try to preserve the highest amount of value and will use re-strategies as high in the priority
ladder as possible. Therefore, the following hypothesis has been formulated:

Hypothesis 2: Organisations will use re-strategies high in the priority ladder.

Companies are also developing re-strategies. Like Royal Haskoning DHV (2017), they
developed the 7R model. The strategies they elaborate on are the strategies of reduce,
rethink reuse, repair, refurbish, recycle and recover. They are similar to the seven strategies
that are defined in this research. However, they do not include remanufacture and repurpose,
and reduce and rethink are left out in the final seven strategies of this research. However,
since the manner in which they arrive at these strategies is not substantiated in literature as
a consequence it has been decided to leave these strategies out as well. Appendix 1 shows
the table including these strategies and the analysis with the strategies of Potting et al.
(2015).

The emergence of the circular economy involves a leading group of organisations that
organising circularly. This group can be considered as leaders. For the definition of leaders,
the view of Jonker, Stegeman, Faber and Kothman (2017b) about leaders is used. They
define organisations as leaders when they contribute to closing a (material) loop, and having
a different earning model, or a different kind of chain collaboration. The considerations for
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closing a loop are: (1) reusing waste and raw materials, (2) reducing the use of raw materials
and energy, (3) making products with a long-life duration and that are easy to repair, or (4)
borrowing, refurbishing, repairing products or its components. Circular organising leads to
different earning models; linear earning models are based on one moment of transaction. In
circular earning models there are various moments of transaction, because materials and
products are reused. Also, circular organisations operate mostly in networks. For that reason,
it is necessary to find a construction of distributing the revenues. Moreover, in circular
organisations there are other payment constructions, such as leasing constructions or
subscription constructions. Chain collaboration refers to the collaboration in interorganisational networks. Expected was that these leaders would show more of the multiple
value creation strategies; however, the research of Jonker et al. (2017a) showed that there
was no dominant strategy. Looking at the re-strategies, leaders are expected to have restrategies high in the priority ladder, because they are better informed about the circular
economy. This has not been examined yet. Therefore, the following hypothesis is formulated:

Hypothesis 3: Leaders will use re-strategies higher in the priority ladder than followers.

Bocken et al. (2016) argue that within the different re-strategies a distinction can be made
between strategies that close loops and strategies that slow loops. Closing loops is the idea
of extending resource value and reusing and recycling materials that would normally be
considered waste. The strategies to close loops are strategies that are more oriented on the
process - the purpose is to put waste of materials into another process. Andersen (2007)
states that it is not possible to recycle infinitely, because there will always be a point at which
recycling becomes too difficult. Therefore it is important to determine whether loops can be
slowed. This is a higher level of strategies than the re-strategies and considered out of scope
of this research. Therefore, the distinction will not be made.

As discussed the re-strategies are mainly focused on material use. The re-strategies do not
enclose the transition to multiple value creation. However, the linear approach to strategy
does include an approach to multiple value creation. The final two strategies of the value
creation strategies by Jonker and De Witte (2014) of “experience building” and “community
building” are focused on the network and co-creation. These two strategies can also be
defined as “multiple value creation strategies” and therefore it is assumed that the strategies
are suitable for the circular economy. The strategy of “customer intimacy” can be considered
as a “customer strategy”. This strategy does not seem suitable for the circular economy,
since the focus of the circular economy is on closing the (raw) material loop. This does not
involve a focus on customer intimacy. The strategies of “operational excellence” and
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“product-leadership” are both strategies focused on the product of an organisation and can
be defined as “product strategies”. The product strategies also seem appropriate for the
circular economy. Products with higher quality and a circular design are easier to reuse. As
discussed above, Bocken et al. (2016) also discuss the importance of a strategy for product
design for the circular economy.

The product design theory of Bocken et al. (2016) is parallel to the re-strategies of Potting et
al. (2015). As discussed, Bocken et al. (2016) make a distinction in strategies that slow loops
and design strategies that close loops. Meanwhile, the purpose is to reduce costs. In this
strategy, there are two different strategies. First there are strategies for designing for long-life
products, those strategies are design for: (1) attachment and trust (emotional durability), and
(2) reliability and durability (physical durability). Second is the design strategy for product-life
extension. The different design-strategies for product-life extension are design for: (1) ease
of maintenance and repair, (2) upgradability and adaptability, (3) standardization and
compatibility, and (3) dis- and reassembly. Bocken et al. (2016) describe three designs of
close loops strategies: (1) a technological cycle (products of service), (2) biological cycle
(products of consumption), and (3) design for dis- and reassembly. Designing for a
technological cycle and biological cycle are designs in which products are degraded to start a
new cycle. It could be argued that this is not really closing a loop, since if it degrades, it will in
the end become waste. Hence, this strategy is focused on the design of products and not on
how value is created from products. Therefore, it has been decided to not include these
strategies in the table of re-strategies, which are strategies focused on material use.
However, the product design strategies are compared to the strategies of Potting et al.
(2015), the analysis is visible in appendix 1.
The assumption is that organisations with a multiple value creation strategy are more
involved with the re-strategies higher in the priority ladder, because this a suitable strategy
for the circular economy and therefore, organisations will probably have more awareness
about the different re-strategies. Apart from that, the multiple value creation strategy creates
more notion on strategies higher in the priority ladder, because using that strategy, the
organisation is involved in a network in which knowledge is shared, which creates more
awareness about the various re-strategies and their priorities. It is also assumed that
organisations with a product strategy will use strategies higher in the priority ladder, because
quality and design of the products are important, and products with higher quality and a
circular design are easier to reuse. This leads to the following two hypotheses:

Hypothesis 4: Organisations with a multiple value creation strategy will use re-strategies
higher in the priority ladder.
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Hypothesis 5: Organisations with a product strategy will use re-strategies higher in the
priority ladder.

Since it is expected that being a leader in the circular has influence on the re-strategies used
(hypothesis 2), hypotheses 4 and 5 may be controlled by being a leader or follower in the
circular economy.

The strategies as described above should be reproduced in a business model. A strategy is
considered as one of the building blocks of a circular business model (Jonker et al., 2017a).
As stated in the previous paragraph, a business model contains among other things strategic
choices that have been made. Bocken, Short, Rana and Evans (2013) argue that there is an
emerging idea of business models that need a network-centric rather than a single firmcentric perspective. This is in line with the transition to the circular economy, in which the
network becomes more central. Bocken et al. (2016) discuss that changes in the
conventional business model are needed, because as a consequence of a radical change,
such as the circular economy, a new way of working is necessary. Consequently, the
transition will lead to new business models. As has been described in the previous
paragraph, the conventional business model focuses mostly on financial value creation for
the organisation. Bocken et al. (2013) argue that new business models go beyond financial
values. Besides, the conventional business model does not consider the emerging idea of
multiple value creation (Jonker, 2012). As discussed before, multiple values are created in
the circular economy, therefore shared value creation is necessary, as well as co-creation of
value within inter-organisational networks that is required in closing the value cycle. A
circular business model is not only a change within an organisation, but a change in the
whole value cycle. Therefore this research defines a circular business model as follows:
A network-centric model, that articulates the logic and other evidence on how to
create and deliver multiple values, and how to capture multiple values for the network.

The Ellen MacArthur Foundation (2013) states that new business models can give
opportunities to better design products into longer lasting products which can compete with
the cheap, efficient produced linear products. This will result in a focus on not only selling the
product, but also selling the use of the product (Bonciu, 2014). Consequently, it will be more
service-focused instead of product-focused. This focus needs to be considered in the whole
process: producers will need to start thinking about circular strategies in the beginning of the
process. This contrasts the idea that a product strategy seems appropriate for the circular
economy. However, product focus still seem necessary, because a product should be
designed in such a manner that service is possible.
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2.5 Conclusion
The literature study explained the concepts of the linear and the circular economy, the
different approach to value creation that comes along with this transition and the effect on
business strategies and thus the business model. The literature study was conducted to gain
insight in the research questions:
What kind of business strategies are appropriate for the circular economy?
-

Why are there different business strategies needed for the circular economy?

-

Do organisations already have notions about different business strategies for the
circular economy?

-

What should the focus be of business strategies for the circular economy?

Literature has shown that the transition from the linear economy to the circular economy will
lead to different forms of creating value. This will probably result in different strategies that
are suitable for the circular economy, because strategy is a plan for creating value. However,
there is no clear evidence that organisations that want to organise circularly feel the need for
different business strategies, and that this transition will really lead to new business
strategies. For that reason, the need for different business strategies for circular
organisations will be investigated by examining the following hypothesis:

Hypothesis 1: The transition to multiple value creation in the circular economy will lead to
new business strategies.
Publications have also shown parallel developed literature on strategies in the circular
economy, mainly focused on material strategies. These result in the seven re-strategies of
reuse, repair and maintenance, refurbish, remanufacture, repurpose, recycle and recover.
These include a priority ladder, where reuse has the biggest priority descending to recover. It
is expected that organisations that want to organise circular will use strategies high in priority
to preserve as much value as possible. Besides, it is assumed that leading organisations in
the circular economy will show even more strategies that are high in priority, because they
are expected to have more knowledge of the different re-strategies. To further examine
whether organisations have the knowledge of the re-strategies and its priorities, the following
hypotheses are formulated:

Hypothesis 2: Organisations will use re-strategies high in the priority ladder.
Hypothesis 3: Leaders will use re-strategies higher in the priority ladder than followers do.
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The literature study results in two approaches to business strategies for the circular
economy. No clear evidence shows a relationship between the two approaches. The first
approach are the so-called re-strategies that are focused on material use. However, the
transition to multiple value creation is not encountered in these strategies. The second
approach, distinctive value proposition strategies, consists of three strategies, a customer
strategy, a product strategy and a multiple value creation strategy. The multiple value
creation strategy and the product strategy seems the most suitable strategies for the circular
economy. The multiple value creation strategy is the most suitable, because this is how value
is created within the circular economy. Besides, a product strategy also seems appropriate,
because product with high quality and a sufficient design are easier to reuse, which is a
priority in the circular economy. Because of the suitability of these strategies in the circular
economy, it is assumed that organisations that have one or both strategies incorporated in
their business strategy will probably also use a re-strategy high in the priority ladder. The
relationship between the two approaches to business strategy will be examined by testing
the following hypotheses:

Hypothesis 4: Organisations with a multiple value creation strategy will use re-strategies
higher in the priority ladder.
Hypothesis 5: Organisations with a product strategy will use re-strategies higher in the
priority ladder.

It should also be investigated if this is influenced by being a leader or not, because it is also
assumed that it has an effect on the chosen re-strategies.
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Priorities in circular
strategies
High

(Potting et al, 2015)
Refuse make products redundant
by abandoning its function or by
offering the same function w ith a
radically different product.
Reduce Making products more
efficient by using less (raw )
materials in the product or the
usage of it.

Triple R model

Reduce minimization of
the use of raw materials.

Rethink make product use more
intensive (through sharing
products, or by putting multifunctional products on the market).

Principles of circular economy
(Ghisselini et al, 2015)

Circular business model
strategies

Material and Product Life Cycle
stages

(Bocken et al, 2016)

(Ford & Despeisse, 2016)

Reduction avoid rebound of ecoefficiency and eco-sufficiency strategies.

This research

Material processing and com ponent
& product m anufacturing rethinking on
how raw materials are handled to reduce
the resources needed in the
manufacturing processes.

Design optimal product life scenario,
design for disassembly, reuse, recycling
and more sustainable products, therefore
also new business models needs to be
designed.
Reuse/redistribute reusing or
Reuse reuse product or materials again,
redistributing a product again in its primary repair products and use them again after
form or w ith small changes.
use, take-back mechanisms from
companies.
Maintenance The adjustment of a product
to be used again.

Access and perform ance m odel
offering service to satisfy user needs
w ithout needing to ow n physical products.
Classic long-life m odel delivering longproduct life.
Encourage sufficiency reduce end-user
consumption by principles as durability,
upgradability, service, w arrantees and
reparability.

Refurbish restore an old product
and bring it up to date.

Refurbish/rem anufacture is the
renovation of defect components and
perhaps replacement of new components.

Extending product value extract value
from remanufacturing.

Rem anufacture use parts of
discarded product in a new
product w ith the same function.
Repurpose use discarded
product or its parts in a new
product w ith a different function.
Recycle process materials to
obtain the same (high grade) or
low er (low grade) quality.

Rem anufacture use parts of
discarded products in a new product
w ith the same function.
Industrial sym biosis use residuals from
Repurpose use discarded product or
one proces into another process.
its parts in a new product w ith a
different function.
Recycle functional recycling is recovering Recycle reinforcement of local markets of Extending resource value residual value Upcycle/recycle/dow ncycle upcycling Recycle recover material streams,
materials for the original or another
recycled materials. Extract rare metals.
of resources, turn w asted materials or
is extracting higher value from a product extract as much value as possible.
purpose. Downcycling is adapting
Food w aste: further transformations
resources into new forms of value.
that w ould else be w aste. Downcycling Upcycling changing materials into new
before being used requires high costs in
is extract ing low er value from something materials w ith higher value.
materials into new materials of low er
that w ould else be w aste. Recycling is Downcycling mechanical reprocessing
value. Upcycling is changing materials into research and developments.
enabling value from something that w ould into material w ith low er value.
new materials of higher value.
else be w aste.

Reuse reuse by another consumer Recycle the use of a
of discarded product w hich is still product again in its
in good condition and fulfils its
primary state.
original function.
Repair repair and maintenance of
defective products so it can be
used w ith its original function.

Level of priority

Model Ellen MacArthur

(Yuan et al, 2006; 2012; Foundation
(Ellen
Su et al, 2013)
MacArthur Foundation, 2013)

Mariska Hilhorst (s4566033)

Recover incineration of materials
w ith energy recovery

Low

Reuse the reutilization
of a product in other
activities.

Recover/cascading of com ponents
and m aterials using materials and
components after their end-of-life across
different value streams, and extract,
stored energy and material coherence.

Reclassification of m aterials into
technical nutrients/renew able
energy reuse after the first cycle. Safe
return to biosphere in a cascade of subsequent uses. Increase the energy share
compared to the share of fossil fuels.

Product and process design creating
new material structures and designing a
product in a more sustainable w ay.

Repair/reuse closing the loop by
repairing and reusing products to use it
again.

Reuse reuse products by transferring
(changed) products to another user
(second hand).
Repair and m aintenance repair and
maintain parts and components in order
to extend the product life by one user.

Rem anufacture/refurbish extend life Refurbish restore an old product and
of product by making a new product from bring it up to date.
second hand or renovating a product and
replacing defect components.

Recover recover embedded energy
and material coherence from nonrecyclable w aste.

Table 2.2: Re-strategies
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3. Methodology
The methodology chapter will discuss the methodology that has been used for this research.
The research design consists of four aspects:
1. Literature study
2. Quantitative part
a. Questionnaire
b. Analysis of re-strategies within circular organisation
3. Qualitative part
The quantitative part consists of data of a second-hand questionnaire from the research of
Jonker et al. (2017b) and newly gathered data which are combined in an analysis of restrategies. The qualitative data are summaries of semi-structured interviews, also available
from the research of Jonker et al. (2017b). To further explain the methodology, the research
objective will be presented first. Afterwards the research approach, where the different
methods are discussed, will be explained. Then there will be an elaboration on how data is
collected. The next paragraph explains the data analysis, presenting why certain decisions
about methods have been made. The fourth paragraph elaborates on the reliability and
validity of this research. Lastly, the conclusion to the methodology chapter will be presented.

3.1 Research objective
This research attempts to develop strategies for the circular economy that can be reproduced
in business models. So far this is under-investigated. Most research is focused on strategies
for material use, the so-called re-strategies, but the main reason for different strategies is the
transition to multiple value creation, which is not considered in the re- strategies. Therefore,
suitable business strategies should be further investigated. The literature study (see chapter
2) gave insights on different strategies that are suitable for the circular economy. However, it
did not identify if organisation feel the need for different business strategies when organising
circular and there is no clear evidence if they have knowledge about the strategies that
literature showed. Additionally, the literature study results in two approaches to business
strategies for the circular economy and there are no clear insights on the relationship
between the two approaches. To further examine this different types of data gathering are
used to complement each other to give further insights on these gaps in literature. This
mixed method approach, the use of different data sources, has the advantage that data can
be studied from different angles leading to more reliable results (Johnson, Onwuegbuzie &
Turner, 2007). It overcomes the limitations when choosing only one method, these limitations
will be discussed in paragraph 3.2.
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3.2 Research approach
The methods used for this research are a literature study and quantitative as well as
qualitative research. The literature study has been discussed in chapter 2. The quantitative
research consists of two parts. The first part consists of a questionnaire. The other
quantitative part is an analysis made of leading circular organisations and its circular restrategies. The qualitative data consists of in-depth semi-structured interviews. In this
paragraph these types of data collection will be further explained and defined. Moreover, the
advantages and limitations of the methods will be discussed. Table 3.1 shows an overview of
methods used for gaining insights on the objectives and hypotheses of this study. It shows
that for measuring the knowledge of organisations on re-strategies all three methods are
used. This can be described as the opportunity of triangulation (Johnson, Onwuegbuzie &
Turner, 2007), this means that the research is approached from different vantage points,
which gives more reliable and validated outcomes To measure the need for different
business strategies for circular organisations only the semi-structured interviews are used.
The relationship between the re-strategies and distinctive value proposition strategies are
measured by the questionnaire. In the remainder of this paragraph these choices will be
explained.

Hypotheses
H1: The transtion to multiple value creation
in the circular economy w ill lead to new
business strategies.
H2: Organisations w ill use re-strategies
high in the priority ladder.
H3: Leaders w ill use re-strategies higher
in the priority ladder than follow ers.
H4: Organisations w ith a multiple value
creation strategy w ill use re-strategies
higher in the priority ladder.
H5: Organisations w ith a product strategy
w ill use re-strategies higher in the priority
ladder.

Objectives
The need for different business strategies for
circular organisations.

Methods

The know ledge of organisations about restrategies and its priority ladder.
The know ledge of organisations about restrategies and its priority ladder.
The relationship betw een the tw o approaches
to business strategy (re-strategies and
distinctive value proposition strategies).
The relationship betw een the tw o approaches
to business strategy (re-strategies and
distinctive value proposition strategies).

Semi-structured interview s/
Analysis of re-strategies
Questionnaire

Semi-structured interview s

Questionnaire

Questionnaire

Table 3.1: Methods

The relationship between the two approaches to business strategies for the circular economy
and the effect of being a leader or follower on what kind of re-strategy is used are examined
by the questionnaire. The data of the questionnaire offers the opportunity to statistically
determine whether these relationships are significant and can be generalized. A
questionnaire with closed questions is a quantitative research method based on theories
(Nederhoed, 2010). The theories used in the questionnaire are the re-strategies and the
distinctive value proposition strategies. A wide range of respondents to be examined is
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desirable, that is why a questionnaire is also suitable (Nederhoed, 2010). It is a low profile
way of gathering data. However, it has the disadvantages of long preparation time, questions
can be misunderstood and it is difficult to interpret if someone becomes emotional.

For the other quantitative method where circular organisations are analysed on their restrategies data is retrieved from the internet. These data can give insights on the restrategies used by organisations. This will also provide knowledge on the notions of the
different priorities in re-strategies (the priority ladder, as discussed in chapter 2). The
websites of the different organisations are examined to conclude which dominant re-strategy
they use. This method can cause interpretation problems, because of the subjectivity of the
researcher. Therefore, to increase reliability this is also examined in the semi-structured
interviews.

Qualitative semi-structured in-depth interviews are used to examine if organisations feel the
need for different business strategies when organising circular and what the reasons are for
their considerations. Besides, these interviews are also used to investigate whether they
have knowledge about the different strategies that literature showed. An in-depth interview is
a qualitative way of gathering data, where the interviewer will ask questions based on the
research question (Evers, 2007). The interviewer provides the respondent the opportunity to
further elaborate on questions. Qualitative data research has the purpose to “identify the
characteristics and structure of phenomena and events examined in their natural context”
(Jonker & Pennink, 2010, p. 77). When these data are brought together and respondents
show similar results the outcomes can result in a theory or conceptual model. It allows the
researcher to find categories that do not follow from theory. That is why this is an appropriate
way of collecting data to examine whether there might be other reasons for different business
strategies, and if organisations feel the need for different business strategies for the circular
economy. The interviews held for this research are semi-structured, this means that the
interview is a combination of in advance prepared questions and questions and expressions
that come up during the interview (Nederhoed, 2010). Semi-structured interviews are suitable
for this research, because it helps to find a line in the interview results when the same
questions are asked in each interview.

There are several advantages of an in-depth interview. First of all, the respondent and
interviewer are in direct contact with each other (Nederhoed, 2010). This can prevent
communication impairments. Moreover, the behaviour of the respondent can give indications
of the value of the given answers and an interview has less preparation time than a
questionnaire. In this research it can also give some extra insights on the results of the
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quantitative data. Nevertheless there are also some limitations towards qualitative interviews.
One of the most important pitfalls is the subjectivity of the interviewer (Jonker & Pennink,
2010). The interviewers are involved in the research, which could lead to biased interviews.
This can be solved by using different data sources, which is applied in this research (mixed
method approach). Another limitation is the difficulty to distinguish the difference between
interpretations and facts. A coding process, that will be discussed in the data analysis
paragraph, is used to avoid wrong interpretations.

3.3 Data collection
Most of the data used are second-hand data from the research of Jonker et al. (2017b). This
research constructed a questionnaire with questions regarding the re-strategies and the
value creation strategies of Jonker and De Witte (2013). A website has been developed with
the online questionnaire and a campaign has been launched to approach different
sustainable organisations. The authors have been widely approaching the respondents by
different media, amongst others by e-mail, social media and newsletters. The questionnaire
was open from the 6th of October 2016 till the end of February 2017. Around 800
respondents filled in the questionnaire, of which half was useful for this research.

Jonker et al. (2017b) also conducted 34 in-depth interviews, which were recorded and
summarized. For the in-depth interviews respondents were selected based on two criteria.
First of all, if they gave permission in the questionnaire to be approached for further research
and secondly, if they were leaders as described in chapter 3. The respondents were asked
for permission to record the interview and afterwards they received the summary to check
whether they agreed on the interpretations of the interviewer. For privacy reasons the
summaries are depersonalised for this research.

New data are gathered by analysing leading circular organisations. 98 organisations are
analysed. To prevent wrong data sources information for the analysis is only obtained from
the websites of the different organisations.

3.4 Data analysis
To further examine the quantitative and qualitative methods several actions were taken. The
questionnaire collected from Jonker et al. (2017b) for the first part of the quantitative study,
consisted of two data sets, one containing all data of around 800 respondents and one with a
selection of 117 respondents. This selection is made based on desk research of Jonker et al
(2017b). From available lists of sustainable organisations, a selection is made, resulting in a
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list of around 4000 organisations in the Netherlands. These organisations are screened on
the criteria for being a leader (as described in chapter 3): if they contribute to closing loops,
and if they have either a different earning model, or a different kind of chain collaboration.
Organisations that meet the criteria are selected as leaders in the circular economy (30
organisation of the 800 respondents), organisations that do not meet the criteria are labelled
as followers (87 organisations of the 800 respondents). This resulted in a dataset of 117
respondents. The rest is not involved in this research, because in the context of this research
it is interesting to explore whether sustainable organisations that are leader in the circular
show different relationships with the above mentioned strategies compared to followers.
Furthermore, it provides more certainty about if they operate circular.

The questionnaire of Jonker et al. (2017b) consisted of 10 questions about the value creation
strategies of Jonker and De Witte (2010): (1) operational excellence, (2) product leadership,
(3) customer intimacy, (4) experience, and (5) community building. As discussed in chapter 3
the strategies are reduced to three types of strategies: a product strategy, a customer
strategy and a multiple value creation strategy. Table 3.2 shows the different questions
asked in the questionnaire. All the questions were rated on a five point Likert scale. A Likert
scale measures opinions on an ordinal level (Neuman, 2012). To check whether the three
strategies are really latent structures of the five strategies of Jonker and De Witte (2010)
explanatory factor analysis is conducted. Factor analysis is a way to find independent latent
variables, which are variables that cannot be measured directly (Field, 2013).

Strategy

Questions

Product strategy

Our strategy is focused on efficient taking care of raw materials.
With our strategy w e w ant to offer clients a cost efficient sustainable product
and service.
Our strategy is focused on value preservation by design of the product.
Our strategy is focused on reusing parts as much as possible.

Customer strategy

Our strategy is focused on grow ing w ith the changing needs of the client.
We pro-actively enact on client w ishes, w ithout losing sight of sustainability of
products and services.

Multiple value creation strategy Our strategy is focused on replacing physical products by services.
Our strategy is focused on offering value chain services together w ith other
organisations.
Our strategy is focused on developing digital platforms for exchanging
products and services.
Our strategy is focused on building netw roks that bring diverse organisations
together w ith the goal of closing the loop.

Table 3.2: Value creation strategies
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Re-strategies have also been considered in the questionnaire. Four questions were focused
on re-strategies: (1) repurpose/remanufacture (question 10d), (2) repair/refurbish (question
10e), (3) recycle (question 15c), and (4) reuse (question 15e). Some strategies are mixed
and Jonker et al. (2017b) did not develop a question about the recover strategy.
Consequently, not all re-strategies were measured. Table 3.3 provides an overview of the
questions. These questions were also rated on a five-points-Likert scale.

Re-strategy
Reuse
Repair/refurbish
Repurpose/remanufacture
Recycle

Question

Number

For us it is upgrading of products to increase lifeduration.
We w ork on borrow ing, refurbishing, upgrading and/or
repairing products and parts.
We w ork on (detachable) products w ith the purpose
of a long as possible use and life duration.
Our focus is on recycling as much raw materials as
possible.

15e
10e
10d
15c

Table 3.3: Re-strategies

The literature study showed that there are no insights on a relationship between being a
leader and having a dominant re-strategy. To check this the Mann-Whitney U test is used.
This test can give insights in a relationship between a grouping variable with two answering
categories and one independent variable (Field, 2013). For this technique the variables do
not have to be normally distributed.

A multiple linear regression is used to find linear relationships between the factors of the
value creation strategy questions (independent) and the re-strategies (dependent) in order to
explore whether organisations that have a multiple value creation strategy or a product
strategy use re-strategies higher in the priority ladder (see table 3.4). Chapter 2 explained
this is assumed because of the suitability of multiple value creation in the circular economy
and the importance of product quality that makes it easier to reuse products.

High

Re-strategies

Level of priority

Reuse
Repair and maintenance
Refurbish
Remanufacture
Repurpose
Recycle
Low

Recover

Table 3.4: Priority ladder
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It is also examined if there is a control variable that has an influence on the outcomes of the
multiple linear regression. The control variable that is considered is the position of
organisations in circularity (if they are leaders or not). As explained in chapter 2 it is expected
that this has an influence on the strategies organisations use, because leading organisations
are better informed about the circular economy.

For the second part of the quantitative study, the analysis of organisations and their restrategy, the organisations that are selected as leaders are used. It is expected that these
organisations have notions about the priorities in re-strategies and that they will mostly use
strategies higher in the priority ladder. For the data analysis the assumption is made that an
organisation has one dominant strategy. The frequencies of the re-strategies are determined.
If there is uncertainty about the dominant strategy, the used strategy highest on the priority
ladder of the seven re-strategies is chosen.

For the qualitative method, consisting of in-depth interviews, the summaries of the interviews
that were made by Jonker et al. (2017b) are used. Despite the availability of the records, this
choice is made due to time constraints. As discussed before, the quantitative part has two
objectives to examine. First, there is examined whether businesses feel a need for different
business strategies when organising circular. The summaries of the qualitative interviews are
labelled according to Grounded Theory (Corbin & Strauss, 1990). This provides the
opportunity to find a structure in the data found. Grounded Theory contains four phases. The
first phase is the exploration phase where terms are identified, in which open coding is
performed. In the second phase, terms are further specified, called axial coding. Then terms
are reduced and selections are made in central terms. The final phase is integration, in this
phase theories are elaborated. The second objective concerns investigating the knowledge
of organisations on the different priorities in re-strategies. This is coded by the seven restrategies that are found in the literature study. The coding consists of frequencies when the
respondent uses the direct term of a re-strategy or when a respondent describes a certain restrategy.

3.5 Reliability and validity
This paragraph elaborates on the reliability and validity of the methods of this research.
There are different types of validity and reliability. Face validity, content validity and reliability
are discussed. First of all, face validity represents if one has really measured what is
supposed to be measured (Neuman, 2012). Second-hand data is used for this research.
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Therefore, not all re-strategies are discussed in the questionnaire. Some are mixed and there
is no question for the recover strategy. Therefore, the questionnaire did not measure
completely what the author wanted to measure concerning the re-strategies, decreasing face
validity. However, several actions were taken to increase face validity. First of all, the mixed
method approach increases the face validity, because methods come from different
viewpoints and can complement each other (Johnson et al., 2007). Besides, it reduces
limitations of methods when using only one method.

Secondly, it is examined whether explanatory factor analysis is suitable for the data of the
value creation strategies. For this purpose, Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) measure of sampling
adequacy and Bartlett’s test of sphericity should be validated (Field, 2013). Furthermore, to
determine whether the scales of the chosen factors are reliable, reliability analysis is
conducted. Third, for multiple regression analysis some assumptions need to be tested, to
determine whether the data is sufficient for multiple regression analysis. The following
assumptions

are

tested:

measurement

level,

sample

size,

residuals,

normality,

homoscedasticity, linearity, normality of the error terms and multicollinearity (Field, 2013;
Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010). The measurement level should always be metric. The
sample size should be 5:1. Residuals can influence the multiple regression analysis, so
preferably there are no residuals. Furthermore, the variables should be normally distributed.
If a variable is not normally distributed, a dummy variable is made. For these dummies the
values that are average and above are considered as 1 and values below average are
considered as 0. Homoscedasticity shows that the variance of the residual terms are
constant. Linearity is important as well, since multiple regression is looking for a linear
relationship, it cannot be tested when there is no linearity. Besides, normality of the error
terms shows that the residuals in the model are random. This is wanted, because this means
that the differences between the model and the data are (almost) zero. The final assumption
is that a perfect multicollinearity is not wanted, because that means that the predictor
variables correlate too high.

Content validity means that the theory and concepts fit the data (Neuman, 2012). The
literature study showed that there are few parallel studies developed over 10 years, mostly
focused on material use strategies in the circular economy. However, the transition to
multiple value creation is one of the reasons that business strategies should change for the
circular economy, this is not taken into account in the re-strategies. Therefore, the foundation
of this research in literature, and thus theory on business strategies for the circular economy,
are weak. That is why the content validity is weak.
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Reliability is about replicability of the study, if the results found will stay the same when
research would be conducted again with the same methods (Field, 2013). The current
economy is in transition from linear to circular, as a result outcomes might be different when
the research is conducted again, because there are probably new insights in practice.

3.6 Conclusion
The research objective of this research is to gain more insights on the need for specific
business strategies for the circular economy. A mixed method approach is used for data
gathering. Both quantitative and qualitative data is used to improve validity, which can solve
advantages and disadvantages of both approaches. For example subjectivity of the
researcher that can cause biases in the data during an in-depth interview can be solved by
the use of a questionnaire.

The research design consists of four aspects: (1) literature study, (2) questionnaire, (3)
analysis of re-strategies within circular organisations, and (4) in-depth interviews. Data for
the online questionnaire was collected by distributing it through diverse media with the
purpose to approach sustainable organisations. The in-depth interviews were held with
leaders in the circular economy. The data analysis of the questionnaire is based upon the
dataset with a selection of circular organisations, where a distinction has been made
between leaders and followers. It is tested if the five value creation strategies of Jonker and
De Witte (2013) can be reduced to three strategies (a product strategy, a customer strategy
and a multiple value creation strategy) by using explanatory factor analysis. Besides, it is
checked whether leaders have a different dominant re-strategy than followers. Moreover, the
linear relationship between value creation strategies and the re-strategies is tested. Based
on the criteria of being a leader in the circular economy, a selection is made. These
organisations are analysed and there is concluded what kind of re-strategy they apply. The
interviews are analysed to examine what the considerations are for business strategies for
the circular economy. Grounded theory is used for the analysis of the interviews. Besides,
frequencies of re-strategies are examined as well in the interviews. The next chapter will
elaborate on the results of the data analysis.

Face validity is increased, because of the mixed method approach that offers different angles
that data can be studied from. Besides, it reduces the limitations when choosing only one
method. Moreover, assumptions are tested before conducting factor analysis and multiple
regression analysis. The results of the tests of the assumptions are discussed in the next
chapter. Content validity is not that high because of studies that are not that well
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substantiated in practice and because the data are obtained second-hand. Because of new
insights it could be that results would differ when the research would be conducted again,
which has an impact on the reliability of this research.
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4. Results
This chapter will elaborate on the results of the quantitative and qualitative studies. In the first
paragraph the analysis of the re-strategies of circular organisations discussed. Second, the
descriptive statistics of the questionnaire outcomes will be presented. Afterwards, there will
be elaborated upon testing the data by a Mann-Whitney U test, factor analysis and multiple
regression analysis. Then the results of the semi-structured interviews will be discussed. In
the methodology section it has been discussed that grounded theory has been used to
analyse the strategy part of the interviews. The data has also been coded based on the
seven different re-strategies. The summaries of 34 interviews were analysed. Appendix 5
shows the table on how the quotations are labelled. The different labels and the outcomes
are discussed in this chapter.

4.1 Analysis re-strategies circular organisations
As discussed in the methodology chapter, an analysis over 98 different organisations is
conducted to define their re-strategies in the circular economy and to test hypothesis 2 that
organisations will use re-strategies high in the priority ladder. This examines the knowledge
of organisations about re-strategies and their priority ladder. Figure 4.1 shows the results. As
can be seen the recycle strategy is the dominant strategy in organisations: 56 out of the 98
organisations. After recycling, the reuse strategy is most common (13/98). The other
strategies are quite similar with a range of 3-7 out of 98 occurences. 4 organisations were
non definable, because of lack of information on their activities on their websites or because
they were more focused on creating awareness in their network. It can be concluded from
these findings that hypothesis 2 should be rejected. It was expected that the organisations
would show strategies higher in the priority ladder, because these are the more preferred
strategy. It seems that organisations do not have notions of the different re-strategies and
their priorities, because the dominant outcomes would contain strategies higher in the priority
ladder, such as reuse and repair.

Figure 4.1: Re-strategies circular organisations
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4.2 Descriptive statistics
In appendix 4 the descriptive statistics of the data set can be found. The number of
respondents in this research is 117 (N = 117). The amount of missing values is below 10%,
thus no further investigation on missing values is necessary (Hair et al., 2010). Not all
variables are normally distributed, because not all outcomes of dividing skewness and
kurtosis by their standard error is between +3 and -3.

4.3 Mann-Whitney U test
To examine hypothesis 3 that leaders will use re-strategies higher in the priority ladder restrategies a Mann-Whitney U test is used. It is decided to use a Mann-Whitney U test,
because not all variables were normally distributed (Field, 2013). The Mann-Whitney U test
shows that some re-strategies show a significant relationship (p < 0.05). “Repurpose”,
“repair/refurbish” and “recycle” are significant (p < 0.05). From the results in table 4.1 it can
be concluded that followers score higher on “repurpose/remanufacture” and “repair/refurbish”
and leaders score higher on “recycle”. Furthermore the mean shows that the highest score is
on “recycle”, for both leaders and followers. Therefore hypothesis 3 should be rejected,
because the leading organisations are using the lowest strategy in the priority ladder
significantly higher than followers.

Significance
Mann-Whitney
U

Leader
mean

Follow er
mean

10d. Repurpose/
remanufacture
10e.Repair/ refurbish

0.050

2.03

2.75

0.029

2.62

2.98

15c.Recycle

0.013

4.24

3.93

15e.Reuse

0.187

3.90

3.34

a. Grouping variable Position

Table 4.1: Mann-Whitney U test

4.4 Factor analysis
Factor analysis is conducted in order to find latent structures in the distinctive value
proposition strategy variables. Question 16 measures five strategies. It is expected that the
strategies that are focused on multiple value creation, ”experience” and “community
building”, will occur as one latent variable. The other latent variable that is expected is a
combination of the first two strategies: “operational excellence” and “product leadership”,
which are strategies focused on the product. The third and final latent variable that is
expected is the variable of customer strategy, based on the “customer intimacy” strategy
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from the questionnaire. To conduct a factor analysis first the Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)
measure of sampling adequacy and Bartlett’s test of sphericity should be validated. Bartlett’s
test should be significant, which is validated in this case (p < 0.001). The KMO measure
should be at least above 0.5. For this sample the KMO is 0.795. So, the sample is sufficient
for factor analysis.

Eigenvalues are used to determine the number of factors that can be extracted. The
eigenvalues should be above 1. According to the outcomes in appendix 4, three factors have
eigenvalues above 1. Therefore, three factors can be extracted, with a common variance of
45,01%. Communalities are also checked, which need to be above 0.2 after extraction. Only
item 16a is not above 0.2 (0.198). As this is only a small difference, it is decided to not delete
this item.

To decide what kind of rotation can be used it should be checked if there is correlation
between the variables. Appendix 4 shows that the correlation is in almost all cases below
0.3, therefore orthogonal rotation is most suitable. After rotation the rotated factor matrix
shows that there are 4 items (16a, 16b, 16c & 16d) that load on factor 3. It is considered
loading on a minimal level when the value is between 0.4 and 0.5, significant when the value
is above 0.5 and desirable when the value is above 0.7. Moreover, loading of more than one
items on one factor is not allowed. There are two items that load on factor 2 (16e & 16f).
Lastly, there are four items that load on factor 1 (16g, 16h, 16i & 16j). The factor loadings are
visible in table 4.2.

To check whether the three factors are reliable, reliability analysis is conducted on the
different items. Cronbach’s alpha is used to measure the internal consistency. The internal
consistency of factor 1 consists of the items (16g, 16h, 16i & 16j) and the Cronbach’s alpha
is 0.698. As this is very close to the threshold of Cronbach’s alpha (0.7) (Field, 2013), this
factor is considered reliable. Besides, it is checked that reliability does not increase when an
item is deleted. Factor 2 consists of two items (16e & 16f). Preferably a factor with at least 3
items is wanted, because in that situation less items can cause identification problems. To
simplify the research the items are taken together, but a robustness check is done for every
analysis where both items are tested separately. If the robustness check gives different
results, both results are taken into account. Factor 2 has a reliability of 0.789 (Cronbach’s
alpha > 0.7), thus the factor is reliable. Factor 3 are the items (16a, 16b, 16c & 16d) the
Cronbach’s alpha is not as high as preferred (0.648), but it will not increase if an item is
deleted and therefore the factor is included in the analysis.
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Factor 1 is defined as “multiple value creation strategy”, Factor 2 is “customer strategy” and
factor 3 “product strategy”.
Factor
loading
Product strategy

Construct
reliability
0,648

16a. Strategy: efficiency raw materials

0,422

16b. Strategy: deliver cost efficient sustainable products

0,775

16c. Strategy: value preservation design

0,446

16d. Strategy: reuse parts

0,535

Customer-oriented strategy

0,789

16e. Strategy: changing needs

0,650

16f. Strategy: new client needs

0,855

Multiple value creation strategy

0,698

16g. Strategy: replace fysical products

0,564

16h. Strategy: cooperate services

0,585

16i. Strategy: digital platforms

0,525

16j. Strategy: netw orks close loops

0,528

Table 4.2: Factor loadings

4.5 Multiple linear regression
Multiple linear regression is executed to examine hypotheses 4 and 5. These hypotheses
consider if there is a linear relation between the three different “distinctive value proposition
strategies” (independent variables) and the “re-strategies” (dependent variables). It is
expected that if organizations follow a “multiple value creation strategy” and/or a “product
strategy”, they will use re-strategies higher in the priority ladder. Besides, it is checked
whether the control variable of position in the circular economy (being a leader or follower)
will have influence on the outcomes. The correlation matrix (table 4.3) shows that there is a
correlation between all the independent variables. Furthermore there is a correlation between
the different “re-strategies” and at least one of the independent variables. An exception is the
“recycle” strategy. Furthermore, the control variable “position” does show correlation.
Therefore it is included in the analysis, because it might influence the linear relationship.
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Mean Std. 1
Dev.
1. Factor1: Multiple value creation strategy 3,481 0,852
2. Factor2: Customer strategy
3. Factor3: Product strategy
4. Changing needs
5. New client needs
6. Repurpose/ remanufacture
7. Repair/ refurbish
8. Recycle
9. Reuse

2

3

4

Mariska Hilhorst (s4566033)
5

6

7

8

9

4,094 0,777 0.488**
3,987 0,667 0.423** 0.385**
4,200 0,790 0.415** 0.896** 0.332**
3,990 0,914 0.470** 0.924** 0.367** 0.658**
2,550 1,476 -0.240**-0.155 -0.544* -0,072 -0.202*
2,880 1,533 -0.292**-0.125 -0.442**-0.116 -0.112 0.514**
4,030 1,017 0.128 0.013 0.247 -0.049 0.065 -0.140 -0.257**
3,470 1,190 0.385** 0.172 0.429** -0.135 0.176 -0.404 -0.416 0.246

10. Position

1,740 0,439 -0.025 -0.030 -0.048 -0.102 0.037
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)

0.222* 0.121

-0.140 -0.151

* Correlation is significant at the 0.05 level

Table 4.3: Correlations

4.5.1 Assumptions
Before conducting the multiple regression analysis the assumptions are tested that are
explained in the methodology chapter. The following assumptions are tested to determine
whether the data are sufficient for multiple regression analysis: measurement level, sample
size, residuals, normality, homoscedasticity, linearity, normality of the error terms and
multicollinearity. The assumptions for these tests are described below.

The variables for a regression analysis should be measured on a metric scale (Field, 2013).
The independent and dependent variables are all measured on a 5-points Likert scale,
therefore they can be considered metric. The control variable “position” is transformed into a
dummy variable, so it can also be considered as a variable on a metric measurement level.
For this purpose leaders (white) are recoded into 1 and followers (black) are recoded into 0.
For multiple regression analysis the number of respondents in relation to the number of
variables should be 5:1 (Hair et al., 2010). The regression analysis contains 11 variables,
therefore the sample size should be at least 55. The research consists of 117 respondents
and therefore has a sufficient sample size.

Furthermore, regression analysis can be influenced by residuals (Field, 2013). To check
whether the data contains residuals the table of residuals statistics needs to be checked. The
mean of the standard predicted value should be 0 and the standard deviation should be 1.
The residuals statistics show that this is the case. Then it should be checked whether the
residual terms are uncorrelated (Field, 2013). For this purpose the Durbin-Watson test can
be used. The rule of thumb is that values less than 1 and above 3 are a cause for concern.
All are between 1 and 3. So, there is no correlation between the residual error terms.
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The normal distribution is checked by dividing the skewness and kurtosis by their standard
error term. This needs to result in an outcome between +3 and -3 in order to be normally
distributed. Factor 2 “customer strategy” is not normally distributed, as well as
“repair/refurbish”, “recycle” and “strategy: changing needs”. Therefore, these variables are
recoded into a dummy variable. For the dummy variables values equal to the mean or above
the mean are recoded as 1 and values below the average are recoded 0.

Appendix 4 shows the scatter plots of the different dependent variables. To check if these
plots are homoscedastic, it is checked if the plots have a pattern in the residuals (like a
triangle) (Field, 2013). The variance of error terms are in this case inconstant. The
scatterplots do not show a clear pattern, thus they can be considered homoscedastic.
Furthermore, the plots show a distribution around the 0 horizontal line and there are no
concentration of dots. Therefore, the plots can be considered linear.

To check if the error terms are normally distributed, the normal probability plot is checked.
This is a p-plot of the standardized residuals. If there is a normal distribution then all dots will
occur on or around the diagonal line (Hair et al., 2010). As can be seen in appendix 4 this is
validated. Multicollinearity is checked by looking at the VIF in the coefficients table after
running the multiple regression. The VIF should be below 10 in order to show no
multicollinearity (Field, 2013). In this case all VIF values are below 10.

4.5.2 Models
First of all it is tested what the linear relationship is between the distinctive ways of creating
value strategies (independent) and the “reuse” strategy (dependent variable). “Product
strategy” (p < 0.001) and “multiple value creation strategy” (p < 0.05) have a significant effect
on the “reuse” strategy. The effect on “reuse” is positive. Consequently, the more people
agree on both strategies, the higher they score on the “reuse” strategy. For the “product
strategy” (beta = 0.384) this effect is even a bit higher than for the “multiple value creation
strategy” (beta = 0.205). “Customer strategy” is not significant (p = 0.396). The model has an
explained variance of 23.8% A robustness check is done on factor 2 “customer strategy” to
check whether there are identification problems, because there are only two items loading on
the factor of “customer strategy”. This did not give any other results, both items are still nonsignificant. The model is also checked for the control variable “position” that might influence
the outcomes. The “position” variable has a positive influence on the reuse strategy (p < 0.05
and beta = 0.190), the explained variance of this model is 27.3%.
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Secondly, the linear relationship between the distinctive value creation strategy factors and
“repair/refurbish” strategy is checked. From the model can be concluded that “product
strategy” has a significant effect on “repair/refurbish” (p < 0.05). The effect is negative
(product: beta = -0.361). The explained variance of the model is 15.3%. The control variable
of “position” does not give any different outcomes.

The robustness check model is used for analysing the linear relationship between
repurpose/remanufacture and the 3 factors, because it gives different results in significance.
Factor 3 “product strategy” has a negative significant effect on “repurpose/remanufacture” (p
< 0.05; beta = -0.518). “16e” shows a positive significant effect (p < 0.05; beta = 0.228). The
explained variance is 33,4 %. The “position” control variable is significant as well (p < 0.05;
beta = -0.204), with an explained variance of 37.8%.

To analyse the linear relationship between “recycle” and the three strategy factors the
robustness check is used, because it gives different outcomes. Only “Strategy: changing
needs” is significant (p < 0.05; beta = -0.283) with a rather low explained variance of 9.8%.
Control variables “size of the company” (p = 0.454) and “position” (p = 0.071) do not show a
significant effect.

Figure 4.2 shows the different relationships in a model.

Figure 4.2: Linear relationships
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From these outcomes can be concluded that hypothesis 4 and 5 are true, because having a
multiple value creation strategy and/or a product strategy has a positive relationship with the
reuse strategy, which is the highest strategy in the priority ladder. Thus, the more multiple
value creation and/or product strategy are incorporated in the business strategy, the more
they focus on reuse.

4.6 Semi-structured interviews
The semi-structured interviews were analysed in order to investigate hypothesis 1 that the
transition to multiple value creation in the circular economy will lead to new business
strategies and hypothesis 2 that organisations will use re-strategies high in the priority
ladder. First of all, looking at the perception that a circular strategy is necessary, the opinions
differ. There are respondents who argue that there is no difference between a circular and a
conventional linear strategy (6/34). They use their old strategy because they also find it
suitable in their more sustainable approach. Respondent 5 explains that thinking and
strategy within the organisation stays the same: “De denkwijze en strategie binnen de
organisatie binnen de organisatie blijven hetzelfde.”

Other respondents do think that a different approach in strategy is necessary in the circular
economy (23/34). Most respondents agree that this has to do with multiple value creation
(14/23). They notice that a linear strategy is more focused on financial value creation and a
circular strategy is more focused on multiple value creation. The respondents point to
different aspects of multiple value creation. Some argue that it is because of the shift in focus
in shared value creation (8/14). “Het verschil tussen een normale strategie en een circulaire
economie is vooral dat een normale strategie voor het grootste deel gericht is op geld
verdienen, waar dat in een circulaire economie niet meer het hoofddoel is” (respondent 24).
Others argue that it has to do with co-creation between organisations (5/14). “Samenwerking
met andere partijen is hierin erg belangrijk, onder andere voor het ontdekken van nieuwe
innovatieve kansen, voor reststromen, productontwerp en nieuwe producten” (respondent
32). There is one respondent that states that it has to do with both co-creation and shared
value creation. However, there are also respondents that argue that other facets play a role
in a changing strategy. Two respondents argue that a change is necessary because circular
strategy is more focused on innovation than a linear strategy. “Een groot verschil tussen een
CE bedrijf en een lineair bedrijf is dan ook dat veel lineaire bedrijven te angstig zijn om te
innoveren en zeggen te weinig tijd en geld te hebben om te innoveren” (respondent 18).
Another difference that has been stated is that a circular strategy is different from a linear
strategy, because a circular strategy has a long-term orientation. Thus, it can be concluded
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that hypothesis 1 is true, there is a need for different business strategies when organising
circular. The respondents agree with literature that this is mostly because of (aspects of)
multiple value creation.
Second, the knowledge of organisations on re-strategies and the different priorities according
to the priority ladder are investigated. Only few respondents elaborate on how they include
the circular economy in their strategy (3/34). They state that they include the re-strategies in
their strategy. “Migratie naar de CE staat centraal in de visie en komt in alle eerder
genoemde facetten tot uiting binnen de strategie van de organisatie, vermindering van
transport, gebruik van gerecyclede grondstoffen en het toegankelijk maken van
afvalscheiding” (respondent 18). Besides, respondent 21 is discussing their strategy of
refurbishing and remanufacturing: “Het refurbishen en remanufacturen van de producten is
daarom strategisch. Dit is niet in het geval van de cartridges, omdat dit waarschijnlijk meer
kost dan het oplevert.” Respondent 11 and 31 call the strategy of their firms recycling. So, it
can be concluded from the interviews that only few explain how they incorporate the circular
economy in their strategy. Those who do explain how they incorporate the circular economy
state that they use re-strategies in their strategy. Therefore, it seems that re-strategies are
suitable to incorporate in a circular strategy.

Although only few argue that they use the re-strategies in their circular strategy, they do use
the re-strategies in their day-to-day business. The dominant strategy that is mentioned in
their day-to-day business is the recycle strategy (12/34). Respondent 28 even explains that
the organisation does not elaborate on cycles, but elaborates on recycling: “de organisatie
het niet over kringlopen heeft, maar over recycling.” The repair, refurbish, repurpose and
recover strategy are named only once as a dominant strategy. The reuse strategy is always
used together with other strategies (11/34). Three of them purposely use different restrategies and set the priority to preserve the highest amount of value, which shows
knowledge of the fact that there is a priority ladder for re-strategies. There are also two
respondents that use repair and refurbish as their re-strategy that also argue that they set
priorities to preserving the highest amount of value. So, there are only five organisations that
have notions about different priorities concerning the re-strategies in their day-to-day
business. This means that the idea of different priorities within the re-strategies is not
widespread. Moreover, the dominant re-strategy is the recycle strategy, which is low on the
priority ladder. So, it seems that there is also lack of knowledge on the other re-strategies.
Therefore, hypothesis 2 can be rejected: organisations do not use strategies high in the
priority ladder.
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To further analyse the lack of knowledge on re-strategies it has been counted how often the
different re-strategies are directly mentioned or explained in the interviews. Figure 4.3 shows
that it is evident that the most named strategy was “recycle”. This further substantiates the
argument that there is lack of knowledge on other re-strategies than recycle.

Figure 4.3 Re-strategies

4.7 Conclusion
The data analysis had the purpose to examine:
1. The need for different business strategies for circular organisations.
2. The knowledge of organisations about re-strategies and its priority ladder.
3. The relationship between the two approaches to business strategy (re-strategies and
distinctive value proposition strategies).
Therefore 5 hypotheses were formulated, these and their outcomes are visible in table 4.4.

Whether organisations have the knowledge about re-strategies and their different priorities
has been examined by all methods. The data of the analysis of re-strategies and the semistructured interviews were used to test hypothesis 2, which states that organisations will use
re-strategies high in the priority ladder. The results of the quantitative analysis of the “restrategies” in 98 circular organisations show that the most common dominant strategy is
“recycle”. The semi-structured interview showed that “recycle” was the most mentioned
strategy, but also the most used strategy. So, “recycle” is the dominant strategy for
organisations, despite the fact that this is the penultimate strategy of the priority ladder in restrategies. Therefore, hypothesis 2 was rejected and it can be concluded that organisations
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do lack a complete awareness of the different re-strategies and its priority ladder. To further
investigate if leaders also do not have these notions, the outcomes of the questionnaire were
used to examine hypothesis 3 that leaders will use re-strategies high in the priority ladder.
The data from the questionnaire showed that leaders score significantly higher on “recycle”.
Consequently, this further substantiates the conclusion that there is lack of knowledge on the
other re-strategies and on the priority ladder in re-strategies.

Hypothesis 1, which states that a transition to multiple value creation in the circular economy
will lead to new business strategies was examined to identify whether there is a need for
different business strategies for circular organisations. The hypothesis was confirmed by the
semi structured interviews. A different approach to strategy is needed in the circular
economy, mostly because of different aspects that come along with the transition to multiple
value creation. This corresponds to the findings in the literature study. Therefore, it can be
concluded that because of the transition to multiple value creation a different strategy is
necessary for the circular economy. Other facets are also considered, such as more focus on
innovation and the long-term orientation in the circular economy.

Hypotheses 4 and 5, which assume that organisations that use a product strategy and/or a
multiple value creation strategy will use strategies higher in the priority ladder, are both
confirmed. The more organisations focus on a multiple value creation strategy and/or a
product strategy, the more they will use a reuse strategy. This is what is prioritised, therefore
these choices in strategy have a positive effect on the re-strategies and both approaches to
strategy should therefore be mixed.

Hence, organisations feel that new business strategies are necessary. However, they do not
have full knowledge of the different re-strategies that are used. These re-strategies should be
combined with a product strategy and/or a multiple value creation strategy, because this
positively influences the use of strategies high in the priority ladder.

Hypotheses
H1: The transtion to multiple value creation in the circular
economy w ill lead to new business strategies.
H2: Organisations w ill use re-strategies high in the priority
ladder.
H3: Leaders w ill use re-strategies higher in the priority
ladder than follow ers.
H4: Organisations w ith a multiple value creation strategy w ill
use re-strategies higher in the priority ladder.
H5: Organisations w ith a product strategy w ill use restrategies higher in the priority ladder.

Confirmed
Rejected
Rejected
Confirmed
Confirmed

Table 4.4: Hypotheses
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5. Conclusion
This final chapter will give an answer to the research question and will discuss the main
findings of the research. Moreover, it will elaborate on the theoretical and practical
contributions of the research. A reflection of the research will be given in the final paragraph.

5.1 Research goal
The research goal was to examine the business strategies that are suitable in the context of
the circular economy. In this regard the following research questions were formulated:

What kind of business strategies are appropriate for the circular economy?
-

Why are there different business strategies needed for the circular economy?

-

Do organisations already have notions about different business strategies for the
circular economy?

-

What should be the focus of business strategies for the circular economy?

The research started with elaborating on the circular economy. It is not a new concept, but
emerging again, because the economy has become a bigger part of the global ecosystem,
with resource depletion as a consequence. The beliefs in the circular economy are present,
even actions are taken at the national and international level. However, it is underinvestigated how organisations could incorporate the circular economy in their business
strategies and reproduce their strategic choices in their business model. Most of the
publications are focused on material use strategies. Literature, however, does not show if
there should also be a different focus.

5.2 Literature study
A literature study has been conducted to gain insight in the theory about the transition from
the linear to the circular economy and the effect of this transition on business strategies.
Literature has shown that the linear economy is an organisation-centric economy, in which
organisations focus on financial value creation (Sauvé et al., 2015). However, also other
values are created, such as environmental values and intellectual values (Gleeson-White,
2014). Therefore, shared value creation does exist in the linear economy. Besides,
consumers become co-producer which leads to co-creation between organisations and
consumers (Vargo et al., 2008; Prahalad & Ramaswamy, 2004). Value creation in the linear
economy can be described as a value chain, because a product ends up at the consumer,
without responsibility afterwards (Porter, 1980).
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On the contrary, the circular economy is network-centric. Inter-organisational networks are
more important, and these lead to co-creation between organisations (Jonker et al., 2017a).
Also, shared values are created, with more focus on environmental and social values instead
of the financial values in the linear economy. The combination of shared value creation and
co-creation between organisations results in multiple value creation (Jonker, 2012).
Furthermore, the value creation process can be described as a value cycle, because of the
purpose to close the (raw) material loop. Moreover, the circular economy has a greater focus
on value preservation and avoidance of value destruction than on value creation.

A business strategy is a plan on how to create value. Therefore, the different approach to
value creation in the linear and circular economy will lead to different business strategies.
Two approaches to strategy in the circular economy can be distinguished. The first approach
is also an approach that is used in linear strategies, with a focus on distinctive ways of
creating value. A distinction can be made between the three types of strategies: (1) a product
strategy, (2) a customer strategy, and (3) a multiple value creation strategy. The product
strategy contains the strategies of operational excellence and product-leadership (Treacy &
Wiersema, 1995). Since products of high quality and a good design are easier to reuse, this
seems an appropriate strategy for the circular economy. The customer strategy is focused on
customer intimacy. The multiple value creation strategy is typified by co-creation and shared
value creation by experience building and community building (Jonker & De Witte, 2014).
Consequently, this is expected to be a suitable strategy in the circular economy.

The other approach to strategies in the circular economy is focused on material use, these
are the so-called re-strategies. This approach to business strategies in the circular economy
is most popular in literature. Publications about these types of strategies are developed
parallel to each other. These parallel developed business strategies are analysed and this
analysis resulted in seven strategies: (1) reuse, (2) repair and maintenance, (3) refurbish, (4)
remanufacture, (5) repurpose, (6) recycle, and (7) recover. Reuse has the highest priority,
because this is the easiest way of closing the (raw) material loop, degrading to recover. This
order can be considered as the priority ladder.

It is expected that organisations with a multiple value creation strategy use strategies higher
in the priority ladder, because they are more suitable for circular organisations. Besides, they
operate in a circular network, in which knowledge is shared, which should create more
awareness about the different re-strategies and its priorities. It is also assumed that
organisations with a product strategy will use the reuse strategy more often. If an
organisation has a product focus, it wants to be a product leader or have operational
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excellence, and for that reason, quality and design of the products are important. Products
with higher quality and a circular design are easier to reuse. Also Bocken et al. (2016)
elaborate on a product design strategy that is necessary within the circular business strategy.

Furthermore, a distinction can be made between leaders and followers in the circular
economy. Leaders are organisations that contribute to closing a (material) loop, and have a
different earning model, or a different kind of chain collaboration (Jonker et al., 2017b).
Against expectations, leaders did not show a dominant focus on the multiple value creation
strategy. From literature there is no clear evidence on the re-strategies that leaders use.
Leaders are expected to have re-strategies high in the priority ladder, because the
assumption is that they are better informed about circular strategies.

So, literature gives more insight in the various suitable business strategies in the circular
economy. Nevertheless, there is no notion if organisations also feel the need for different
business strategies when organising circularly, what dominant strategies are used within
circular organisations, and if they have knowledge about the various strategies that exist for
the circular economy. Moreover, the literature study results in two approaches to business
strategy for the circular economy and there is no clear evidence of a relationship between the
two approaches. The effect of being a leader or follower with respect to the use of restrategies has not been examined yet.

The theoretical findings are further examined by a mixed method approach. The research is
exploratory and the chosen mixed method approach contributes to the goal of developing
theories. The quantitative part gives more knowledge on what kind of strategies are used
within the circular economy. It consists of a questionnaire that was spread through
sustainable organisations and an analysis of re-strategies that are used by circular
organisations. The qualitative part provides more insight in the considerations for business
strategies for the circular economy, by interviews held with circular organisations. A
qualitative research is a suitable approach for an exploratory study, because it is a way to
explore new phenomena (Malterud, 2001). Thus, both types of data gathering complement
each other. Additionally, a mixed method approach overcomes the limitations from using only
one method, because the data can be studied from different angles leading to more reliable
results (Johnson et al., 2007).
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5.3 Results
A quantitative and qualitative study have been executed to further examine the outcomes of
the literature study. The qualitative research substantiates the view that different strategies
are necessary for the circular economy - mostly because of the transition to multiple value
creation. Few argue that it has to do with more focus on innovation and a longer-term
orientation compared to a linear strategies.

From the quantitative and qualitative results, it can be concluded that organisations do not
have notions of the re-strategies. Both methods have shown that recycle is the dominant
strategy in organisation, therefore it can be assumed that they do not have knowledge about
strategies in the circular economy that are higher in the priority ladder. That recycle is the
dominant strategy can be further substantiated by the qualitative interviews, in which
respondents argue that a different strategy is necessary, but only few can argue what kind of
circular strategy they use. It was expected that leaders would have more notion on the
different re-strategies, nonetheless they score higher on recycling than followers.

The linear relationship between the two different approaches to strategies has been tested.
The quantitative results have shown, as expected, that incorporating a multiple value
creation strategy and/or a product strategy in an organisations’ strategy creates more
awareness about the reuse strategy. Also being a leader has shown a significant result on
the reuse strategy, therefore it also depends on being a leader in the circular economy.
Consequently, apart from notions on the re-strategies it is also important to have a product
strategy or multiple value creation strategy, because this contributes to a focus higher in the
priority ladder. Hence, this leads to the conclusion that a combination between a product
strategy and/or multiple value creation strategy and the re-strategies is recommended.

Thus, organisations are aware that different business strategies are needed in the circular
economy. However, they lack knowledge about the various strategies that are suitable for the
circular economy. A mix between the re-strategies and a product and/or multiple value
creation strategy is recommended.

5.4 Contribution
The research contributes to theory development. The analysis of the parallel developed
theories of business strategies in the circular economy resulted in seven re-strategies that
are suitable for the circular economy. Also, the linear relationship that has been found
between a product strategy and/or multiple value creation strategy with the reuse strategy of
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the re-strategies extends the theory of the re-strategies. The re-strategies mainly focus on
materials. The outcomes of the research creates the knowledge that the design of a product
and the network are also important to incorporate in a circular business strategy, next to the
re-strategies.

As mentioned, the circular economy is emerging, therefore organisations should anticipate
on the circular economy. The research has shown that organisations lack a notion on
different strategies in the circular economy. This increases the practical relevance of this
research, because it is important that organisations should gain more knowledge about
strategies in the circular economy to develop awareness on how to organise circular.
Consequently, the main practical implication is that organisations gain more insight on what
kind of business strategies can be used in the circular economy. This can contribute to
decision-making within the value cycle of the organisation and its inter-organisational
networks and provides information on strategic choices that can be translated into their
business model. Furthermore, it gives them practical insights into a clear need for different
business strategies for the circular economy, mostly because of the transition in value
creation. The practical contribution can also be translated in a contribution to society. As
expected, the research delivers knowledge on how business can organise circularly, which
contributes to the goals that are set by the European Commission and the Dutch government
and to the indirect goal of avoiding resource depletion to create better circumstances for
future society.

5.5 Reflection
There were some limitations when conducting the research. One of the main methodological
limitations is that mostly second hand data have been used for the analysis. As a result, not
all re-strategies were considered in the questionnaire. Moreover, interviews could have
focused specifically on business strategies for the circular economy, which could have
delivered more concrete outcomes of the interviews. There were also limitations on the way
data were collected. In the quantitative analysis of the re-strategies within circular
organisations, the assumption was that organisations have one dominant strategy.
Organisations can however also have a patchwork strategy, in which they use different restrategies simultaneously. Consequently, the data could have been treated differently and it
could have been checked if organisations were using patchwork strategies. Besides, there
were limitations for the data analysis. Time constraints have led to the use the summaries of
the interviews, instead of transcriptions. Using transcripts could have given more objective
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results. Nevertheless, the summaries were made by different researchers, so they were
summarized from different points of view which improves the bias of subjectivity.
The research also showed some theoretical limitations. First, there was a limitation with
respect to defining the concept of business strategies within the circular economy. As been
discussed in the introduction, the academic literature about business strategies in the circular
economy is relatively new and developed parallel. This results in different approaches to
business strategies in the circular economy, which leads to difficulties in defining whether
literature is reliable and thus in defining the concepts. Second, in this research two types of
strategies have been found, the material focused re-strategies and a product strategy and/or
multiple value creation strategy. The research has shown that there is a linear relationship
between the two types of strategies. As a result, assumptions have been made that a mix of
both strategies would result in more use of the preferred reuse strategy, but the lack of
theory means that the results cannot be substantiated. Therefore a suggestion for further
research is to further examine the linear relationship between the two strategies.

The third theoretical limitation applies to the result that organisations have no notion of the
different priorities in re-strategies. A suggestion for further research is to examine why
organisations focus more on recycling instead of on strategies higher in the priority ladder,
because other aspects could also be considered, such as the difficulty to use strategies
higher in the priority ladder. Another theoretical limitation is that because of time constraints,
it has been decided not to focus on the distinction within the re-strategies of slowing loops or
closing loops as has been described by Bocken et al. (2016). For the expansion of this
research, it could be interesting to gain insight in this matter, because this might result in
further identification of priorities in the re-strategies, since slowing a loop has the first
preference and afterwards closing a loop becomes more important. The product design
strategy of Bocken et al. (2016) could also be further compared to the product strategy,
because both focus on the design and quality of a product.

To increase research quality and reduce the limitations, several actions were taken. First of
all, in the quantitative analysis a reliability check has been done on the scales used in the
factor analysis, they were as good as reliable, therefore has been decided to continue with
the factors. There was one factor with only two items loading on the factor, that is why a
robustness check was done while running the regression model. Then, a multiple regression
analysis was conducted. Before the analysis, the assumptions for multiple regression
analysis were tested, they were sufficient, which validates the use of multiple regression
analysis. The robustness check tested whether there were different outcomes when running
the items separately. When different outcomes occurred, the robustness model was used.
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For the qualitative research Grounded theory of Corbin and Strauss, 1990 was used to make
the analysis less sensitive for subjectivity of the researcher. Furthermore, the interviews were
held by different researchers, so they were summarized from different points of view - which
improves the quality.

The mixed-method approach does increase the quality of the research and reduces the
methodological limitations of choosing one method. The different data collection methods
complement each other. The mixed methods approach provides the opportunity of
triangulation, this means that the research is approached from different vantage points,
which gives more reliable and validated outcomes.

5.6 Conclusion
The research provides an answer to the research question and implies what kind of business
strategies are appropriate for the circular economy. First of all, it has been shown that
different strategies are needed for the circular economy, because of the transition to multiple
value creation. Two types of strategies can be distinguished and a mixture of the two is
recommended. First there are the material focused re-strategies of: (1) reuse, (2) repair and
maintenance, (3) refurbish, (4) remanufacture, (5) repurpose, (6) recycle, and (7) recover.
The second approach is a way to look at strategy in a distinctive way to create value, the
most appropriate strategies in the circular economy are the product strategy and/or multiple
value creation strategy. Currently, organisations do not have knowledge on the new
developed re-strategies and its priorities. This research could be extended by further
examining the relationship between the two types of strategies, focusing on strategies that
slow loops and that close loops as described by Bocken et al. (2016) and analysing the
product design strategy of Bocken et al. (2016) and the product strategy.
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Appendices
Appendix 1: Table

i

Priorities in circular
strategies
High

(Potting et al, 2015)
Refuse make products redundant
by abandoning its function or by
offering the same function w ith a
radically different product.
Reduce Making products more
efficient by using less (raw )
materials in the product or the
usage of it.

Triple R model

Model Ellen MacArthur

(Yuan et al, 2006; 2012;
Foundation
Su et al, 2013)
(Ellen MacArthur Foundation, 2013)

Principles of circular
economy

Material and Product Life
Cycle stages

Circular business model
strategies

Circular product design
strategies

(Ghisselini et al, 2015)

(Ford & Despeisse, 2016)

(Bocken et al, 2016)

(Bocken et al, 2016)
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Reduce minimization of
the use of raw materials.

Reduction avoid rebound of ecoefficiency and eco-sufficiency
strategies.

Level of priority

Rethink make product use more
intensive (through sharing
products, or by putting multifunctional products on the market).

Reuse reuse by another consumer Recycle the use of a
of discarded product w hich is still product again in its
in good condition and fulfils its
primary state.
original function.
Repair repair and maintenance of
defective products so it can be
used w ith its original function.

Reuse/redistribute reusing or
redistributing a product again in its
primary form or w ith small
changes.
Maintenance The adjustment of a
product to be used again.

Refurbish restore an old product
and bring it up to date.

Refurbish/rem anufacture is the
renovation of defect components
and perhaps replacement of new
components.

Reuse reuse product or materials
again, repair products and use
them again after use, take-back
mechanisms from companies.

Rem anufacture use parts of
discarded product in a new
product w ith the same function.

Repurpose use discarded
product or its parts in a new
product w ith a different function.
Recycle process materials to
obtain the same (high grade) or
low er (low grade) quality.

Recover: incineration of materials
w ith energy recovery

Low

Design optimal product life
scenario, design for disassembly,
reuse, recycling and more
sustainable products, therefore
also new business models needs
to be designed.

Recycle reinforcement of local
markets of recycled materials.
Extract rare metals. Food w aste:
further transformations before
being used requires high costs in
research and developments.

Reclassification of m aterials
into: technical
nutrients/renew able energy:
reuse after the first cycle. Safe
return to the biosphere or in a
cascade of subsequent uses
(biorefinery). Increase the energy
share comparded to the share of
fossil fuels.
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Material processing and
com ponent & product
m anufacturing rethinking on how
raw materials are handled to
reduce the resources needed in the
manufacturing processes.
Product and process design
creating new material structures
and designing a product in a more
sustainable w ay.

Repair/reuse closing the loop by
repairing and reusing products to
use it again.

Reduce reduce material
usage by developing
products in a "lean" w ay
and direct to product-life
extension.
Access and perform ance
m odel offering service to satisfy
user needs w ithout needing to ow n
physical products. Classic longlife m odel delivering long-product
life.

Design for reliability and
durability designing for physical
durability. Reliability is designing for
the probability that a product w ill
w ork during a specified period.
Design for attachm ent and trust

Rethink: rethink solutions
on every system level by
exploring alternatives and
reformulating problems.

Reuse reuse products by Reuse reuse products by
transferring (changed)
transferring (changed)
products to another user. products to another user
(second hand).
Design for ease of m aintenance Repair repair parts and
Repair and m aintenance
and repair maintaining products in components, in order to
repair and maintain parts
perfect condition. Maintenance is the extend the product-life by and components in order to
execution of inspection and/or
one user.
extend the product life by
f and
Rem anufacture/refurbish
Extending product value extract Design for upgradability
Refurbish renovate
Refurbish restore an old
extend life of product by making a value from remanufacturing.
adaptability w hen designing
products by changing
product and bring it up to
new product from second hand or
products, allow for future expansion defect components and
date.
renovating a product and replacing
and modification.
replace them by new
defect components.
ones.
Design for technological cycle
Rem anufacture use parts
develop products of service in a
of discarded products in a
w ay that the materials can be
new product w ith the same
continuously and safely recycled into
function.
new materials or products.
Design for biological cycle
Products of consumption are
designed w ith safe and healthy
materials. Materials are biodegraded
to start a new cycle.

Reuse the reutilization
of a product in other
activities.
Recycle
-Functional recyling recover
materials for the original or another
purpose, excluding energy
recovery.
- Downcycling adapting materials
into new materials of low er value
and less functionality.
- Upcycling changing materials into
new materials of higher value and
more functionality.
Recover/cascading of
com ponents and m aterials
using materials and components
after their end-of-life across
different value streams, and
extract, stored energy and material
coherence. Over time this material
order becomes smaller.

7R model
(van Veen, 2017)

Upcycle/recycle/dow ncycle
-Upcycling extract higher value
from a product that w ould else be
w aste.
- Downcycling extract low er value
from something that w ould else be
w aste.
- Recycling enabling value from
something that w ould else be
w aste.

Encourage sufficiency reduce
end-user consumption by principles
as durability, upgradability, service,
w arrantees and reparability.

Industrial sym biosis use
residuals from one proces into
another process.

Design for standardization and
com patibility creating products
w ith parts or interfaces that fit other
products as w ell.

Extending resource value
residual value of resources, turn
w asted materials or resources into
new forms of value.

Design for dis- and reassem bly:
designing products in a w ay that
products and parts can be separated
and reassembled easily. Is
overlapping and contributing to
design for a technological and
biological cycle

Repurpose use discarded
product or its parts in a
new product w ith a
different function.
Recycle recycle materials
by disassembling of
components and separate
the parts.

Recycle recover material
streams, extract as much
value as possible.
- Upcycling changing
materials into new materials
w ith higher value and better
functionality.
- Downcycling mechanical
reprocessing into a low
value product.

Recover recover
embedded energy from
non-recyclable w aste,
w hen possible.

Recover recover
embedded energy and
material coherence from
non-recyclable w aste.
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Appendix 2: Questionnaire

Bedrijfsinformatie
Deze enquête begint met een aantal algemene vragen over uw organisatie en de circulaire economie
(CE).

1. In welke markt opereert u hoofdzakelijk?
• B2B (bedrijf naar bedrijf)
• B2C (bedrijf naar consument)
• C2C (consument naar consument)
• C2B (consument naar bedrijf)
Selectie van één antwoord

2. In welke sector is uw organisatie werkzaam? U kunt meerdere antwoorden geven.
• Landbouw, bosbouw en visserij
• Nijverheid (geen landbouw) en energie-industrie
• Delfstofwinning
• Energievoorziening
• Waterbedrijven en afvalbeheer
• Bouwnijverheid
• Handel, vervoer en horeca
• Informatie en communicatie
• Financiële dienstverlening
• Verhuur en handel van onroerend goed
• Zakelijke dienstverlening
• Overheid en zorg
• Cultuur, recreatie en overige diensten
Selectie van meerdere antwoorden

3. Hoe groot is het aantal werknemers (in FTE) in uw organisatie?
• Zelfstandige zonder personeel
• 2 tot en met 5 FTE
• 6 tot en met 10 FTE
• 11 tot en met 50 FTE
• 51 tot en met 250 FTE
• > 250 FTE of meer
iii

Master thesis: Business Strategy for the Circular Economy

Mariska Hilhorst (s4566033)

Selectie van één antwoord

4. Wat is de vestigingsplaats en bijbehorende postcode van uw bedrijf of hoofdkantoor?
(Wanneer sprake is van meerdere vestigingen graag hier de vestiging aangeven waar u
werkt.)
• Vestigingsplaats
• Postcode
Invulvelden

5. Sinds wanneer werkt u al aan circulair ondernemen binnen uw bedrijf?
• NVT
• Sinds ongeveer een jaar
• Tussen een jaar en drie jaar
• Tussen de drie en vijf jaar
• Langer dan vijf jaar
Selectie van één antwoord

6. In welk stadium bevindt u zich met daaraan gerelateerde activiteiten?
• We doen niks met de CE
• We zijn nog in de oriëntatiefase
• We hebben al vergevorderde plannen
• We draaien momenteel een pilot
• We hebben een aantal projecten lopen op reguliere basis
• Voor ons is de CE een integraal onderdeel van onze bedrijfsvoering
Selectie van één antwoord

7. In welke mate gelden de onderstaande motieven om richting circulair ondernemen te
veranderen.
• We kunnen hier een kostenreductie mee realiseren
• De markt verandert in de richting van de CE en we zien mogelijkheden tot groei
• We willen graag voorlopen op de concurrentie
• We willen graag ecologische en sociale waarde creëren
• Diensten (al dan niet in combinatie met producten) lijken de toekomst te hebben
• We willen betere controle op grondstoffen om schaarste te voorkomen.
• We moeten steeds meer voldoen aan externe verplichtingen
• We zien circulair ondernemen als een kans om te innoveren in de waardeketen
• Ook in de toekomst willen we een houdbaar businessmodel hebben
iv
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We willen inspelen op nieuwe aanbestedingseisen

Per antwoord een 5 punts likert schaal: (1) geldt heel sterk, (2) geldt sterk, (3) neutraal, (4) geldt
nauwelijks voor ons, (5) geldt niet voor ons

8. In hoeverre is uw businessmodel gebaseerd op circulaire principes? Ons businessmodel
is…
• niet op CE principes gebaseerd
• een klein beetje op CE principes gebaseerd
• gedeeltelijk op CE principes gebaseerd
• voor het grootste gedeelte op CE principes gebaseerd
• volledig op CE principes gebaseerd
Selectie van één antwoord

9. Op welke termijn verwacht u dat uw businessmodel volledig circulair is?
• Binnen een jaar
• Binnen één tot drie jaar
• Over drie tot vijf jaar
• Over vijf jaar of langer
• Nooit
Selectie van één antwoord

Kringloop
De circulaire economie richt zich op het sluiten van kringlopen. De volgende vragen gaan over het
sluiten van deze kringlopen.

10. In hoeverre gelden de volgende typeringen voor uw bedrijfsvoering?
•
•
•
•
•

Wij werken aan het sluiten van één of meerdere kringlopen
Wij werken aan het zo volledig mogelijk hergebruiken van afval en grondstoffen 
reuse
Wij werken aan het verminderen van grondstof- en energiegebruik  redesign
Wij werken aan het maken van (demontabele) producten met het oog op een zo lang
mogelijke gebruiks- en levensduur  repurpose/remanufacture
Wij werken aan het uitlenen, opknappen, opwaarderen en/of repareren van
producten of onderdelen  repair/refurbish
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Per antwoord een 5 punts likert schaal: (1) helemaal mee oneens, (2) mee oneens, (3) neutraal,
(4) mee eens, (5) helemaal mee eens.

Waardecreatie
15. Hoe wilt u dit bereiken?
• We werken aan het verminderen van afval, materiaalgebruik, et cetera 
• Wij richten ons op het herontwerpen van producten 
• Onze focus is zo veel mogelijk grondstoffen en onderdelen te recyclen  recycle
•
•
•

Wij richten ons op het terughalen van gebruikte producten
Bij ons gaat het om het upgraden van producten om ze langer mee te laten gaan
 reuse
We willen producten of grondstoffen een andere bestemming geven 

Per antwoord een 5 punts likert schaal: (1) helemaal mee oneens, (2) mee oneens, (3) neutraal, (4)
mee eens, (5) helemaal mee eens.

Strategie
Elk bedrijf heeft een strategie. Wat voor strategie heeft uw onderneming als het gaat om circulair
ondernemen? Met de volgende stellingen willen we dat nagaan.

16.

Geef aan of onderstaande strategieën bij uw bedrijf passen?
•
•
•
•
•
•
•
•

Onze strategie is vooral gericht op het efficiënt omgaan met grondstoffen. 
product leadership
Met onze strategie willen we klanten kosteneffectief duurzame producten en
diensten leveren.  product leadership
Onze strategie is erop gericht producten door hun ontwerp zo lang
mogelijk hun waarde te laten behouden.  operational excellence
Onze strategie is erop gericht zoveel mogelijk onderdelen opnieuw
te kunnen gebruiken.  operational excellence
Onze strategie is erop gericht mee te groeien met de veranderende behoeften van de
klant.  customer intimacy
We spelen pro-actief in op steeds nieuwe klantwensen, zonder de duurzaamheid van
onze producten en diensten uit het oog te verliezen.  customer intimacy
Onze strategie is erop gericht fysieke producten te vervangen door diensten. 
experience
Onze strategie is erop gericht samen met andere partijen in de
waardeketen diensten aan te bieden.
 experience
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• Onze strategie is er op gericht digitale platformen te ontwikkelen voor het
uitwisselen van producten en diensten.
 community building
• Onze strategie is erop gericht om netwerken te bouwen die diverse
partijen bij elkaar brengen met het oog op het sluiten van ketens.  community
building
Per antwoord een 5 punts likert schaal: (1) helemaal mee oneens, (2) mee oneens, (3) neutraal, (4)
mee eens, (5) helemaal mee eens.
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Appendix 3: Interview
Landelijk onderzoek BMCE (Business Modellen voor de Circulaire Economie)

Interview Protocol
November 2016, V2

INTRODUCTIE
De Circulaire Economie (CE) is een economie die zich kenmerkt door kringlopen waarbij producten en
materialen worden hergebruikt en waar grondstoffen zo veel mogelijk hun waarde behouden. Dit
brengt nieuwe ondernemingskansen met zich mee: meer ketensamenwerking, innovatie, minder
grondstoffenverbruik en minder afval.
Het doel van het onderzoek is inzicht krijgen in de bestaande praktijk van de CE én de nieuwe
initiatieven. We kijken naar bedrijven, organisaties en initiatieven, en hoe zij de organisatie van
circulaire economie vormgeven. Focus is inzicht te krijgen in de ontwikkeling van business modellen
die aansluiten op de CE waarbij we vijf bouwstenen onderscheiden: kringlopen, waardecreatie,
strategie, organisatie en verdienmodellen. Hoe zien deze bouwstenen eruit en welke uitdagingen
komen bedrijven daarbij tegen.
PIZZASESSIE’S
15 December 2016 zal de eerste ‘Pizzasessie’ gehouden worden waarin we gezamenlijk de eerste
analyses van de interviews bespreken. Zorg voor die tijd dat je de respondenten benadert en aan de
hand van je eigen agenda de afspraken voor interviews maakt. De eerste interviews gaan
plaatsvinden zo snel mogelijk nadat wij een eerste lijst van organisaties hebben gegenereerd. Zodra
we genoeg respondenten hebben zullen wij een selectie maken en zal je jouw persoonlijke lijstje met
eerste partijen voor interviews ontvangen. Om de eerste interviews zo snel mogelijk te houden is het
zaak op tijd afspraken te maken. Bel de partijen en stuur ze een e-mail na (ter bevestiging). Bij deze
bevestigingsmail voeg je het A4 met korte inleiding over de vijf bouwstenen welke we in het
interview gaan bespreken. Geef duidelijk aan dat het lezen hiervan vrijwillig is, en niet noodzakelijk
voor het afnemen van het interview.
Op 26 januari aanstaande zal een tweede pizzasessie worden gehouden, gevolgd door een derde
sessie 16 februari 2017. Om alle input te verwerken is het zaak alle interviews voltooid (inclusief
respondenten check) te hebben uiterlijk op 14 februari 2017 aanstaande. Houd hier rekening mee in
je planning! Reken per interview voor voorbereiding, reizen, afnemen, samenvatten en laten checken
ongeveer 5 tot 8 uur.
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UITGANGSPUNTEN
In dit document worden de interviewstructuur en de daarbij behorende vragen beschreven die
moeten leiden tot een gedetailleerde beschrijving over de CE. Dit omdat we de vragen beknopt en
gericht willen beantwoorden. Doel is om een leidraad te hebben bij het beantwoorden van een serie
samenhangende vragen die samen leiden tot het invullen van de bouwstenen van business in de
circulaire economie. In alle gevallen geldt: zorg ervoor netjes en zorgvuldig te werken. Ga met
respect met je respondent om – zowel in de aanloop naar het interview toe, als tijdens het interview.
Kom je afspraken na. Geef geen data aan derden, ook niet als borrelpraat! Zorg voor schriftelijke
toestemming de resultaten te mogen gebruiken door de geïnterviewde de bijlage bij dit interview
protocol te laten invullen.

•

Ontwerp: Het interview/de vragenlijst is gebaseerd op een reeks open vragen. De
aanspreekstijl van het interviewprotocol is ‘u’. Niets is erop tegen om dat feitelijk te
doen in een ‘jij’ stijl, mits de geïnterviewde daar geen bezwaar tegen heeft. Graag dit
nadrukkelijk in de voorbereiding of bij het begin van het interview vragen.

•

Stijl: Het interview dient te worden opgenomen (kan bijvoorbeeld met de telefoon).
Vraag vooraf om goedkeuring van de respondent voor deze opname. De opname
wordt alleen gebruikt voor het uitwerken van het gesprek. Opnames worden niet
openbaar gemaakt. Opnames bewaren en na afloop van het onderzoek inleveren. Er
zijn harde-schijven beschikbaar. Opslag is puur ter bewaking van de data.

•

Duur: Het interview duurt ongeveer 60 minuten.

•

Representativiteit: Wij verzoeken alle interviewers een representatieve kledingstijl te
kiezen voor het afnemen van de interviews, en zich aanpassen aan de omgeving
waarin de partij opereert.

•

Vragen: Voordat je aan het interview begint, nagaan of er nog vragen zijn en of er
behoefte is aan verduidelijking. Lees voorafgaand aan het interview zorgvuldig de
antwoorden van de vragen door die de respondent eerder heeft gegeven in de
questionnaire.

•

Interview: Dit is een semigestructureerd interview met open karakter. Het volgen van
deze structuur is belangrijk om op hoofdlijnen valide resultaten te vergaren, maar
waar interessant per respondent te verdiepen op de voor die respondent relevante
onderwerpen. Tijdens een interview hoeven alle vragen niet noodzakelijkerwijs stap
voor stap en in dezelfde mate aan bod te komen; maar ze moeten wel behandeld
worden. Probeer daarbij de domeinen van elke vraag zo volledig mogelijk te
behandelen.

•

Procedure: Lees dit interviewprotocol zorgvuldig door en houd eraan vast. Ga geen
eigen procedure bedenken. Dit is belangrijk om vergelijkbare resultaten te verkrijgen.
ix
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Het resultaat van het verwerkte interview is een accurate en vlotlezende beschrijving
van een bepaald business model binnen de Circulaire Economie. De uitwerking
beslaat niet het letterlijk uittypen van wat de respondent gezegd heeft. Het gaat om
een zorgvuldig gebruik van de antwoorden om te komen tot een compleet en helder
verhaal.
•

Contactgegevens: De contactgegevens en de opname van dit interview zijn
vertrouwelijk en zullen nooit aan derden worden verstrekt. Maak dit bij aanvang van
het interview duidelijk aan de geïnterviewde. Via de enquête is de naam,
telefoonnummer

en

e-mailadres

van

het

desbetreffende

contactpersoon

opgenomen.
•

Interne redactie: De student voert zelf de (interne)redactie van de geïnterviewde
samenvatting uit. Is deze compleet? Komen alle vragen afgewogen aan bod? Is er
sprake van duidelijke conclusies, et cetera. Is er al met al een helder en leesbaar
verhaal ontstaan? Deze interne redactie is van belang om samen te komen tot een zo
goed mogelijk resultaat tijdens de Pizza-sessies. Pas na deze (interne)redactie wordt
goedkeuring aan de respondent gevraagd.

•

Toestemming: De geïnterviewde samenvatting op basis van het interview wordt
binnen 48 uur gemaakt en naar de respondent gestuurd voor goedkeuring. De
respondent stuurt deze terug per mail. Geef de respondent hier drie werkdagen (72
uur) de tijd voor. Als feedback van de respondent uitblijft is de geïnterviewde
samenvatting geldig. Meld dit ook aan de respondent wanneer je de samenvatting
stuurt.

•

Bezwaar: Mocht de respondent bezwaar tegen een mogelijke publicatie hebben, dat
dan s.v.p. duidelijk aangeven. Het spreekt voor zich dat in dat geval een
geïnterviewde samenvatting in geanonimiseerd voorgedragen mag worden voor
publicatie.

•

Contact: Als er nog vragen zijn bij de respondent over het project, het interview of de
manier waarop wordt omgegaan met geïnterviewde samenvatting, dan kan deze in
eerste instantie altijd contact opnemen met de betrokken student(e) [graag
emailadres geven bij de bevestiging van het interview of na afloop ervan]. Mochten
er bij de respondent nog vragen open blijven staan graag contact opnemen met de
projectmanager [in dat geval graag het emailadres ivokothman@gmail.com
doorgeven].

x
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BIJ WIJZE VAN INLEIDING
Na een korte algemene inleiding komen er drie elementen aan bod die we tijdens het interview
bespreken. Afgesloten wordt met het formuleren van een conclusie. Het doel van het interview als
geheel is om dieper beeld te krijgen over de circulaire economie in het algemeen en wat de
bouwstenen zijn voor business modellen rondom die CE.
Het uitgewerkte resultaat levert een goed leesbare, geïnterviewde samenvatting op van 2 à 3 A-4
(zo’n 1.200-1.500 woorden). Deze samenvatting wordt altijd voorgelegd aan de respondent ter
goedkeuring (respondent-check); zie voor de procedure hierboven.
INTERVIEW STRUCTUUR
BIJ DE START
1. Voorstellen: Interviewer(s) stelt/stellen zich voor: opleiding, cursus, en dergelijke. Mag het
interview opgenomen worden? Hierna wordt de geïnterviewde bedankt voor het vrijmaken van zijn
of haar tijd.
2. Achtergrond: De Circulaire Economie wordt steeds populairder; sterker nog partijen kunnen er niet
meer om de CE heen. Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de praktijk van de CE. In
de vragenlijst, zoals ook door de geïnterviewde ingevuld, hebben we vijf bouwstenen van de
circulaire

economie

onderscheiden:

kringlopen,

waardecreatie,

strategie,

organisatie

en

verdienmodellen. Door middel van dit onderzoek willen we meer inzicht krijgen in hoe de circulaire
economie binnen en tussen bedrijven is georganiseerd.
3. Doel interview. Leg nog even kort uit wat het doel van het interview is en dat de resultaten
(anoniem en geaggregeerd) gepubliceerd worden in een Working Paper en mogelijk later in een boek
en/of wetenschappelijke artikelen.
4. Vraag of de respondent het goed vindt dat het gesprek zal worden opgenomen, en vertel daar ook
de reden bij. Vertel wat er met de opname gebeurt.
Zorg dat je schrijf- en tekenmaterialen bij je hebt:

-

Interviewprotocol met de interviewvragen voor jezelf
Bijlage interview protocol
Pen
Viltstiften
A3 Papier in map
Opname apparatuur
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VRAGEN INTERVIEW
Met de eerste serie vragen willen we graag weten welke betekenis de circulaire economie heeft voor
u en waarom u met uw organisatie hiermee aan de slag bent gegaan.

1. Er zijn heel veel verschillende opvattingen in omloop over wat de circulaire economie
is. Kunt u vertellen wat u (vanuit uw perspectief) onder de circulaire economie
verstaat?
2. Wat zijn voor u belangrijke aanleidingen om aan de CE te gaan werken?
3. Kunt u kort aangeven op welke (bedrijfs-) activiteiten u het principe van de circulaire
economie toepast en waarom juist deze belangrijk zijn voor u?

4. Wat is voor u de specifieke business propositie waar u in het kader van de CE aan
werkt? Kunt u dat in een woord of een oneliner benoemen?
De kern van business modellen in de CE bestaat uit vijf bouwstenen. In de volgende vragen willen
we hierop ingaan.

Kringlopen
5. Op het sluiten van welke kringlo(o)p(en) richt u zich in uw bedrijfsvoering met name?
6. In welke mate is het bijdragen aan het sluiten van die kringlopen van belang voor de
kern van uw bedrijfsvoering?
7. In welke mate is samenwerking met andere partijen voor het sluiten van die
kringlopen van belang en hoe ziet die eventuele samenwerking eruit?
8. Kunt u aangeven hoe kringlopen met elkaar samenhangen en eventueel ook de
samenwerking om die ketens te sluiten? Indien dat handiger is: kunt u het misschien
tekenen?
Vraag de respondent het model te tekenen. Niet vergeten naam respondent, bedrijf en datum op de
tekening te vermelden (discreet). Tekeningen zorgvuldig bewaren (bij voorkeur in de bijbehorende
map)

Waardecreatie
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9. Kunt u omschrijven welke waarden naast financiële waarden (dat komt bij verdienmodel) u
met uw businessmodel creëert? Vraag door naar de details, de voorbeelden en de uitvoering
hiervan.
10. Welke verduurzaming levert uw businessmodel op?
11. Kunt u ook aangeven op welke manier u dat doet?
12. In welke mate is het voor u of uw stakeholders van belang dat u meerdere waarden creëert?
Legt uw organisatie daarover ook verantwoording af?
Strategie

13. Kunt u vertellen hoe in uw strategie CE tot uiting komt?
14. Is er voor u een wezenlijk verschil tussen een ‘normale’ strategie en een CE-strategie? Waar
blijkt dat uit?
15. In welke mate bent u in uw strategische plannen afhankelijk van uw (keten-) partners? Hoe
gaat u om met die eventuele afhankelijkheden?
16. Waar stopt in uw ogen uw (strategische) verantwoordelijkheid voor eventueel
reststoffen/materialen of de restwaarde van uw producten?
Organisatie

17. Wat zijn voor u de drie belangrijkste verschillen met de organisatie van een
conventioneel (lineair) business model?
18. Wat is er nodig om het door u gewenste BMCE te organiseren? U kunt denken aan
kennis, specifieke competenties, een bepaalde (besturings-) structuur of ...? NB: het
gaat hier niet om de omgevingsfactoren.
19. In het onderzoek worden een aantal randvoorwaarden onderscheiden - zoals wet- en
regelgeving, financiën, techniek, maatschappelijke ontwikkelingen - die een positieve
of negatieve invloed hebben op de ontwikkeling van het BMCE. Hieronder staan vijf
aspecten. Kunt u voor een of meerdere van deze aspecten kort aangeven wat die
invloed is geweest, in positieve of negatieve zin.
a.
b.
c.
d.
e.

Wet- en regelgeving
Financiering
Subsidie
Invloed techniek
Maatschappelijke ontwikkelingen
xiii
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Verdienmodellen

20. In BMCE’s zien we nieuwe verdien-modellen ontstaan. Er wordt o.a. gewerkt met o.a.
functionele lease, freemium’s en licenties. Kunt u aangeven van onderstaande lijstje
welk u gebruikt, al dan niet in combinatie met elkaar.
Deze vraag staat ook op de bijlage, zodat de geïnterviewde eenvoudig kan aankruisen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Freemium (al dan niet met betaalde upgrade’s) (bijvoorbeeld Spotify)
Licenties (bijvoorbeeld Apps)
‘Pay per View’ (bijvoorbeeld Videoland)
Abonnementen als dan niet met statiegeld
Conventionele verkoop
Functionele huur of lease (huren van zit-comfort of licht)
Cascadering
Crowdfunding
Donaties
Afval (als waarde)
Gratis
…. (aangeven of er zaken ontbreken)

21. Is het BMCE wat u (met elkaar) heeft ontwikkeld levensvatbaar/rendabel? Is er (met
andere woorden) sprake van een duidelijk verdien model?
22. Geldt dit verdien-model alleen voor u als organisatie of geldt het ook tussen de
partijen met wie u dit BMCE realiseert? Als dat laatste het geval is: op basis van
welke afspraken worden dan de inkomsten en kosten verdeeld?
23. Hoe ziet de vorm van de samenwerking eruit? Als in een waardeketen, een netwerk, een
waarde-cyclus of ...?
24. Wat gaat er goed en minder goed in de samenwerking? Waar loopt u tegen aan in de
praktijk van die samenwerking?

25. Kunt u aangeven welke drie veranderingen volgens u in de komende 3 a 5 jaar
gewenst of noodzakelijk zijn om de CE een maatschappelijke en economische ‘boost’
te geven?
Nota Bene: het kan zijn dat tijdens het interview bepaalde vragen voor respondenten niet helder of
over komen. Wees zo vriendelijk te noteren en door te geven aan Ivo Kothman (e-mail:
ivokothman@gmail.com én Jan Jonker (e-mail: janjonker@icloud.com). We verzamelen dan deze
feedback en maken zo nodig een aangepaste vragenlijst.
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AFRONDING EN VERVOLG

•

Dit is het einde van het interview. Zijn er naar uw mening onderwerpen die niet aan
bod zijn gekomen of heeft u bij nader inzien iets toe te voegen waar we niet aan
toegekomen zijn of wilt u nog iets toevoegen?

•

Mogen wij contact met u opnemen als er zaken niet duidelijk zijn bij het analyseren
van het interview met het oog op de samenvatting van het interview?

•

We sturen u binnen 48 uur per e-mail een samenvatting van twee of drie pagina’s
(ongeveer 1.200-1.500 woorden) van dit interview voor controle en goedkeuring. Dit
is de beschrijving van hoe u omgaat met de CE en is gebaseerd op de antwoorden op
bovenstaande vragen. Indien u zich hierin kunt vinden, ontvangen we graag een
akkoordverklaring (bevestiging) per email. Op- en aanmerkingen zijn natuurlijk van
harte welkom en zullen met zorg verwerkt worden; indien u binnen 3 werkdagen
geen reactie geeft op deze uitkomsten dan gaan we uit van een akkoord.

Het kan zijn dat we in de toekomst contact met u opnemen om te bekijken hoe zaken zich
ontwikkelen. Dit met het doel om de beschrijving van de circulaire economie in de praktijk actueel te
houden. Gaat u hier in beginsel mee akkoord? Indien niet, geef dit even aan in de samenvatting van
het interview.
Hartelijk dank voor het interview en uw tijd.
Het Onderzoeksteam
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Appendix 4: Quantitative SPSS output
Descriptive statistics

Mann Whitney U

Strategy questions
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Factors strategy

Re-strategies
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Mean re-strategies
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Factor analysis
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Orthogonal factor rotation
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Factor product strategy
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Factor customer strategy

Factor multiple value creation strategy
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Multiple linear regression
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Assumptions

Linearity
Reuse

Repair/refurbish

Repurpose/remanufacture

xxviii
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Recycle

Normal distribution of error terms
Reuse

Repair/refurbish
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Remanufacture/repurpose

Recycle

Regression analysis - reuse
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Robustness check
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Control variable position

Regression analysis - repair/refurbish
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Robustness
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Control variable position

Regression analysis - repurpose/remanufacture
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Robustness check
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Control variable position
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Regression analysis – Strategy factors and recycle

Robustness check
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Control variable position
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Open coding

Axial coding

No difference

No different strategy No different strategy

2:7

Quotations
Een verschil tussen een circulaire strategie en een conventionele strategie
is er voor de organisatie niet.

3:4

Het grote verschil in typen strategie (lineair/circulair) is volgens respondent
3 het stukje samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid. Circulair
ondernemen is voor een groot deel proces (management) in plaats van
Co-creation
product en niet alleen kijken wat het individueel per partij oplevert.

Multiple value
creation

Selective coding

Multiple value
creation

5:4
5:5

Tussen de basis van klassieke- en circulaire strategieën zit niet erg veel
verschil volgens respondent 4.
Doordat er meer druk wordt gezet op de cash flow, moet er ook een andere
strategie komen. Momenteel is die strategie nog niet mogelijk, doordat de
financiering nog niet rond is.
De denkwijze en strategie binnen de organisatie blijven hetzelfde.

No difference
No
difference/financial
value
No difference

6:11

Het belangrijkste verschil tussen een normaal en circulair businessmodel
bestaat volgens respondent 6 uit de ‘mindset’. Een lineair businessmodel is
meer gefocust op de korte termijn en streeft winstmaximalisatie na waarbij
het risico’s minimaliseert. Een circulaire strategie wordt veel meer vanuit
passie en gevoel gedreven. In deze strategie bestaat daarom meer risico en
dat vraagt bijvoorbeeld om meer flexibiliteit. Als gevolg stelt respondent 6
dat een circulaire strategie meer moreel leiderschap vereist.

More risk, flexibility,
more driven by
Innovation/orientati Innovation/orientati
feeling/long-term
on
on
orientation

7:7

In het kader van Operational Excellence valt de bouwwijze. Deze is volledig
gericht op comfort voor de klant, materieelreductie, snelheid van levering
en door slimme innovatieve oplossingen voor een relatief laag bedrag
leverbaar.
Daarnaast is er ook wat te zeggen voor Customer Intimacy; de projecten
worden volledig op maat geleverd zoals de klant het wil en blijft bij de
organisatie het onderhoud regelen voor de huizen via een servicecontract
en onderhoud van de installatie. Hierdoor blijft de organisatie ook na
verkoop zorgen voor de kwaliteit van het product.
Als laatste is er sprake van Community Building. Dit is een hele belangrijke,
omdat de organisatie in een soort community zit van leveranciers en
daarnaast ook een community met zijn aannemer.

Co-creation

9:5

De organisatie denkt in kringlopen, zo ook de inkoop en verkoop. Zij hebben,
anders dan in een conventioneel bedrijf, anders met elkaar te maken. Er
wordt continue de vraag gesteld wat ze moeten doen met het afval dat
vrijkomt en hoe wordt dat opgelost. Het denkpatroon en samenwerking is
daarom anders binnen het gehele bedrijf. Wanneer het bedrijf niet met
deze kringlopen zou werken, zouden de afdelingen veel meer taak gericht
Less task oriented
zijn en focussen op dat wat ze moeten doen.

4:3

10:6

De transactie economie kijkt veel meer naar wat kost het vandaag, waar CE
opzoek is naar een samenwerking voor in de toekomst en dus ook lange
termijn afspraken wilt maken.
‘Dit, CE, is een geïntegreerd onderdeel’. Het is daarmee onderdeel van een
‘normale strategie’. Dit heeft ertoe geleid dat hele assortiment van de
organisatie is aangepast aan de CE-gedachte. Het product en het
gebruiksmodel is circulair.
De organisatie heeft gekozen voor kwaliteitsproducten omdat dat leidt tot
een verduurzaming van de maatschappij.

11:4

De CE komt in de organisatie tot uiting door zelf goede materialen in te
kopen, bij opdrachtgevers afvalscheding te stimuleren en door aan het eind
van de levensduur van de prullenbakken ze weer terug te nemen en te
recyclen of te repareren. Hier wordt in constrast met het lineaire model dus
gebruik gemaakt van de grondstoffen i.p.v. het verbruiken van deze
Recycling
grondstoffen

9:6

10:4

Financial value
Shared value

No different strategy No different strategy
No different strategy No different strategy

Multiple value
creation

Task orientation
Multiple value
creation

Multiple value
creation

Re-strategy

Re-strategy

Multiple value
creation

Multiple value
creation

The product and
users model are
circular
Quality products
(industrial ecology)

13:3

Het belangrijkste verschil tussen een normale strategie en de strategie van
de organisatie is het winstoogmerk. Respondent 12 stelt dat een normale
strategie er doorgaans naar streeft om zo veel mogelijk winst te maken. In
plaats van winst is het bijdragen aan een duurzame samenleving de
Shared values
belangrijkste drijfveer voor PW.
Wanneer een oude economische strategie erop gebouwd is om een
aandeelhouderswaarde te optimaliseren, is dat iets waar de organisatie
shareholders value -niet mee bezig is. ‘Het gaat om de stakeholders die we betrekken in de
> stakeholder
strategie, zowel de gemeente als de vrouwen en de klanten’.

14:10

De CE komt tot uiting in de strategie van de organisatie doordat klanten hun
eigen hout mogen meenemen. Omdat klanten hun eigen hout in een tafel of emotional feeling
stoel verwerkt willen zien, krijgen klanten nog meer gevoel met het product. (design)

12:7

No different strategy No different strategy

Shareholders and
stakeholders value

Emotion
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Open coding

Interview

Quotations

14:11

Als we het hebben over het verschil tussen een lineaire en circulaire
strategie stelt respondent 14 dat een normale strategie vaak alleen maar
geld-gerelateerd is. ‘’Een bedrijf dat subsidie- of aandeelhouder gestuurd is,
is ten dode opgeschreven. Als alle aandeelhouder gestuurde bedrijven de
economische impact op het milieu mee zouden tellen in hun balans dan
zouden ze nooit in de zwarte cijfers terecht zouden komen.’’ Als gevolg stelt
respondent 14 dat er een belangrijk verschil bestaat in het moreel. ‘’Dat is
denk ik de reden dat er extraordinaire salarissen aan topambtenaren en
sommige directeuren worden betaald, zij moeten gewoon hun geweten af
moeten kopen. Kijk maar naar veel beroemde ex politici, die Al Gore was
tijdens zijn werkzame leven een grote schurk, pas na zijn pensioen gaf hij zijn
Financial values
leven een groene draai waardoor iedereen hem kent.’’

Axial coding

Selective coding

Multiple value
creation

Multiple value
creation

15:7

De CE komt in de strategie van de organisatie naar voren door in die
strategie duidelijk te maken dat de transitie naar de CE noodzakelijk is en
dat het een tool is, zeker voor de sector ICT-resellers.
Respondent 15 geeft aan te vinden dat alle bedrijfsstrategiën circulair
zouden moeten zijn.

15:8

Voor de organisatie houdt die circulaire strategie in dat ze proberen
laagdrempelig en toegankelijk te zijn, en dat ze bezig zijn met asset-recovery Accessible

Accessible

16:7

Volgens respondent 16 is het verschil tussen een circulaire
economiestrategie en een conventionele strategie dat er bij een
conventionele
strategie
marketing-gestuurd
wordt geopereerd.
g
,
g
,

Marketing oriented

Marketing

Inspiring
less transport,
recycle materials
approachable
afvalscheiding

Inspiring

18:6

Economie strategisch door zich op die manier in de markt te profileren. Zo
probeert de organisatie met bedrijven te praten over de zin en onzin van
afval.
Migratie naar de CE staat centraal in de visie en komt in alle eerder
genoemde facetten tot uiting binnen de strategie van de organisatie,
vermindering van transport, gebruik van gerecyclede grondstoffen en het
toegankelijk maken van afvalscheiding

18:7

Een groot verschil tussen een CE bedrijf en een lineair bedrijf is dan ook dat
veel lineaire bedrijven te angstig zijn om te innoveren en zeggen te weinig
tijd en geld te hebben om te innoveren.

19:7

De strategie focust zich op duurzame relaties, lange termijn afspraken en
voornamelijk betrouwbaarheid. Deze strategie was al een deel van Logge
voordat de CE in beeld kwam, het is echter gebleken dat deze strategie ook
erg goed past bij de CE en daarom voelt het CE werken ook zo goed.

19:8

Het verschil tussen de normale strategie en de CE strategie is dat in de CE
sustainable
strategie het naast duurzame relaties ook om duurzame materialen draait. materials

15:6

17:8

Need for a circular
Need for a circular
economy
economy
All strategies should
be circular

Re-strategy

Re-strategy

LE: afraid of
innovation

Innovation

Innovation

No difference

No different strategy No different strategy

Industrial ecology

Industrial ecology

20:5

Omdat het bedrijf van oudsher al met het product hout bezig is er voor de
organisatie s geen groot verschil tussen een normale en circulaire strategie. No difference
De organisatie is momenteel bezig met een herijking van de strategie. Een
belangrijk deel van de strategie is dat zij enkel in duurzaam beheerde
bossen hout willen kopen.
Sustainable woods

21:13

Het refurbishen en remanufacturen van de producten is daarom
strategisch. Dit is niet in het geval van de cartridges, omdat dit
waarschijnlijk meer kost dan het oplevert

22:4

De strategie op het gebied van circulaire economie bij de organisatie komt
vooral tot uiting door de vijf focusgebieden die het bedrijf heeft opgezet; (1)
het sluiten van cirkels, (2) het verminderen van afval, (3) het creëren van
betrokkenheid, (4) innovatieleider worden en (5) nieuwe verdienmodellen
ontwikkelen.

22:5

Voor respondent 22 is het verschil tussen een ‘normale’ strategie en een CE
strategie vooral dat een CE strategie uitgebreider is. Waar een ‘normale’
strategie zich vooral focust op winst maken en klanttevredenheid komt daar
bij een CE strategie meer bij kijken, zoals bijvoorbeeld de eerder genoemde LE: Financial values
focusgebieden.
CE: more values

Multiple value
creation

23:5

Het voornaamste verschil tussen een conventioneel en een circulair
businessmodel is volgens respondent 23 dat de strategie bij een
conventioneel model in eerste instantie erg gemakkelijk is. Er is geen
verantwoordelijkheid over het product.

Responsibility

Responsibility

24:7

Het verschil tussen een normale strategie en een circulaire economie is
vooral dat een normale strategie voor het grootste deel gericht is op geld
verdienen, waar dat in een circulaire economie niet meer het hoofddoel is.

LE: Financial values
CE: other values

Multiple value
creation

Multiple value
creation

25:8

De strategie is dan ook het openzetten van product service systems, om
zodoende aan het tweede deel vaan de missie, een gezonde planeet, te
voldoen.

Ecological values

Multiple value
creation

Multiple value
creation

20:6

De organisatie heeft dit gevat in een kritieke-prestatie indicator, deze heet

No different strategy No different strategy

Industrial ecology

Industrial ecology

Refurbish and
remanufacture

Re-strategy

Re-strategy

Closing loops,
reducing waste,
create engagement,
become innovation
leader and develop
new earning models

Innovation/industria
l ecology/earning
Innovation/
models
Industrial ecology

Multiple value
creation
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27:6

De organisatie begint als het stipje in het midden en groeit dan steeds
groter terwijl er partijen zijn die zich aansluiten bij het concept van de
organisatie.

28:12
29:7

32:4

32:5

Samenwerking met andere partijen is hierin erg belangrijk, onder andere
voor het ontdekken van nieuwe innovatieve kansen, voor reststromen,
productontwerp en nieuwe producten.

31:7

32:6
32:7

34:4
34:5

Axial coding

Selective coding

Multiple value
creation

Multiple value
creation

Re-strategy

Re-strategy

Multiple value
creation

Multiple value
creation

Multiple value
creation

Recycling

Re-strategy

Re-strategy

Shared values

Multiple value
creation

Multiple value
creation

No difference

No different strategy No different strategy

No difference

No different strategy No different strategy

Multiple value
creation

Multiple value
creation
Multiple value
creation

Deze organisatie in de vorm van de corporatie vertegenwoordigd meteen
het belangrijkste verschil tussen een lineaire en circulaire organisatie. Met
name de samenwerking en transparantie maken het belangrijkste
Multiple value
onderscheid. Wat de afhankelijkheid betreft is DA als regisseur niet
afhankelijk van haar ketenpartners.
creation
De strategie van de organisatie is erop gericht om nog optimaler te
hergebruiken en sociale aspecten mee te laten wegen.
Reuse
Volgens respondent 29 is het grootste verschil tussen een ‘normale,
conventionele’strategie en een circulaire strategie dat bij een normale,
conventionele strategie erg rendementsgerichtis. Hierbij wordt minder
gefocust op de andere twee aspecten,zoals hierboven omschreven.
De strategie van de organisatie is het dag in en dag uit werken aan een zo
hoogwaardig mogelijke recycling door het aanjagen en monitoren van de
keten.
Het sluiten van kringlopen past wel helemaal bij de missie en visie van het
bedrijf en is daarom belangrijk voor de bedrijfsvoering.

29:11

Open coding

Circulaire economie is niet als zodanig opgenomen in de strategie.
Voor de organisatie is er geen wezenlijk verschil tussen een ‘normale’
strategie en hun duurzame strategie.
In de strategie van de organisatie komt CE tot uiting vanwege het feit dat ze
haar waarde wil creëren op basis van meervoudige waarden en het sluiten
van kringlopen.
Dit verschilt van meer conventionele modellen waarbij er financiële
waarden worden behaald vanuit eenzijdige huurcontracten

Mariska Hilhorst (s4566033)

Financial values

Multiple value
creation
Multiple value
creation
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Interview Quotations
De organisatie zorgt er dus vanuit de producten voor dat wanneer het product (glas) afval
wordt, het wordt ingezameld en gerecycled
1 2
In deze kringloop wordt voor het maken van nieuw glas een mix van gerecycled materiaal
en nieuwe grondstoffen gebruikt om nieuw glas te maken.
1 7
Binnen het Landelijk Afvalbeheer Plan (LAP) heeft de organisatie geprobeerd vast te leggen
dat vlakglas altijd zo hoogwaardig mogelijk gerecycled dient te worden. Het dient dan altijd
terug naar een vorm van glas te worden gerecycled
1 8
Alleen glas dat na recycling van ondermaatse kwaliteit is voor verpakkingsglas of vlakglas
wordt aan de glaswol industrie geleverd.
1 9
De bedrijfsactiviteiten waarop momenteel de principes van de circulaire economie
worden toegepast zijn vooral het afval inzamelen, bij zowel bedrijven als particulieren, en
het recyclen van materialen
2 1
Andere activiteiten zijn: Glas recycling, elektronica recycling (bezig om hoogwaardiger
sluiten), metaal, kunststof recycling (op een hoger niveau dan voorheen), mineraalstromen
recycling (verkennend), op het gebied van transport de milieu impact laag houden en zuinig
rijden met schone wagens.
2 2

Selected coding
Recycle
Recycle

Recycle
Recycle

Recycle

Recycle

6 3

De organisatie zamelt materiaal in waarvan personen zich willen ontdoen. Een deel
hiervan vloeit al weg naar de lekstromen omdat dit niet apart wordt weggegooid, zodoende
eindigt dit alsnog in een verbrander. Het ingezamelde materiaal wordt vervolgens
gerecycled.
Zij nemen deze partijen laptops van hen over en verhuren deze aan tweede lijn gebruikers
zoals MKB, ZZP’ers maar ook particulieren. Het betreft hier dus zowel Business2Business
als Business2Consumer
De organisatie is een lokale energieleverancier die vanuit lokale opwekking van energie,
stroom wil leveren aan de huishoudens van Zutphen. Een voorbeeld hiervan het opwekken
van stroom via de gft van de Zutphenaren.
De bedrijfsactiviteit waarop de circulaire economie wordt toegepast bij Velto is de verkoop
van de stoelen, onderhouden hiervan en het demonteren van de stoelen.
Wel wordt door de organisatie bij elke stoel in het derde,zesde en achtste levensjaar een
‘APK’ gehouden.
Daarnaast is de CE te herkennen in een project dat respondent 6 in Sneek begeleid. Hier
zijn ze bezig om een broedplek/stadslab te creëren in een oud grachtenpand in Sneek. Dit
pand wordt op dit moment bijna volledig circulair verbouwd doordat oud materiaal wordt
hergebruikt
Daarnaast is in het bouwproject in Sneek wel spraken van een duidelijke
materialenkringloop, doordat bouwmateriaal direct in de verbouwing gerecycled wordt.

7 1

Bij de organisatie staat recycling dan ook als hoge prioriteit.

Recycle

7 2

Alle materialen, behalve de betonnen fundering, zijn gerecycled.
Voor de productontwikkeling kant wordt er opgelet dat producten remontabel zijn, dus via
een klik verbinding in- en uit elkaar te halen.
Aan de kant van het productieproces, kan processing waste weer worden toegepast in
dezelfde machine

Recycle

2 5

3 1

4 1
5 1
5 2

6 2

8 1
8 2

Recycle

Refurbish

Recover
Repair
Repair

Recycle
Recycle

Recycle
Recycle
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Interview Quotations
Respondent 8 richt zich met name op het hergebruik van materialen, dus niet op het
hergebruik van zijn producten of componenten.
8 3
Een samenwerking tussen interne en externe teams leidde er vervolgens toe dat
de dispensers recyclet zijn en hygiëne papier gemaakt van diverse locale bronnen,
waaronder oud papier.
9 2
Het sluiten van kringlopen is een uitganspunt: ‘dat er een disposable product gemaakt
wordt van afvalstromen waar dit ook maar enigszins kan.
9 3
De materialen die gebruikt zijn, zijn pure materialen (metaal). Bij de inkoop is er al een
bepaald percentage van gerecycled. Het metaal komt bij de organisatie als platen binnen.
Waarna de platen bewerkt worden in de fabriek. Hierdoor is het mogelijk om dit ook bij
retourstromen te (her)gebruiken. Daarnaast is metaal goed te repareren.
10 1
Dit betekent dat er met pure materialen gewerkt wordt wat ten goede komt aan het
hergebruik en (liever niet) recycling proces.
10 2
Ook zorgt het modulaire ontwerp ervoor dat het zo eenvoudig mogelijk te monteren en
demonteren is.
10 3
De organisatie gebruikt plastic dat is ingezameld door ‘Plastic Heroes’ en daarna
gerecycled is, van deze kunststof worden de afvalscheidingssystemen gemaakt
11 1
De organisatie richt zich met name op het sluiten van de kunststof kringloop, dit is erg
belangrijk omdat dit een van de slechtst gerecyclede materialen in Nederland is, er wordt
maar 5% van het ingezamelde kunststof daadwerkelijk gerecycled
11 2
De CE komt in de organisatie tot uiting door zelf goede materialen in te kopen, bij
opdrachtgevers afvalscheding te stimuleren en door aan het eind van de levensduur van de
MushBINs ze weer terug te nemen en te recyclen of te repareren. Hier wordt in constrast
met het lineaire model dus gebruik gemaakt van de grondstoffen i.p.v. het verbruiken van
deze grondstoffen
11 4
De zin waarmee de businesspropositie van de organisatie wordt samengevat klinkt als
volgt: ‘’Het product is papier en karton van landbouwafval, stengels en bladeren die
overblijven na de oogst van onze voedselgewassen.’’
12 1
De CE uit zich in de strategie van de organisatie, omdat ze altijd landbouwafval als basis
voor hun producten gebruiken
12 4
De combinatie van sociaal en duurzaam wordt daarbij als leuk ervaren. Ook, blijkt uit
enquêtes, dat de klant vaak de blouse niet wil weg gooien. Op deze leuke manier krijgt de
blouse weer een tweede leven.
13 1
De strategie zit hem vooral in de keuze van de dingen die ze maken middels hergebruik van
materialen. Wanneer de organisatie kijkt naar de toekomst, zal het product ook altijd
gemaakt worden van stof/materiaal wat er al is, omdat dit een belangrijk onderdeel is van
wat de organisatie doet.
13 2
’Ik bedacht dat ik spullen wilden maken en keek wat er al aanwezig was aan grondstoffen.
(…) Ik ging vanuit afval omdenken.’’
14 1
Samen met het sloopbedrijf, New Horizon, is de organsiatie gaan kijken welke onderdelen
van de gebouwen hergebruikt kunnen worden. Dit heeft geleid tot allerlei nieuwe
toepassing, bijvoorbeeld voor beton. Er is een machine ontwikkeld die het beton ter
plaatse kan verpulveren en vervolgens het ongebruikte cement in dit beton kan
reactiveren.
14 2
Daarnaast zijn er verschillende producten die direct kunnen worden hergebruikt, van
stopcontacten en bekabeling tot tapijt en kantoormeubilair.
14 3
Zo heeft ze een opdracht van de ABN-AMRO in Amsterdam gekregen om van oude trappen,
kozijnen en oud plafondhout nieuwe vloeren en scheidingswanden te maken.
14 4
Daarnaast heeft de organisatie een eigen productie van tafels en vloeren waarvoor ze
vanuit allerlei hoeken afvalhout krijgen en als grondstof gebruiken.
14 6
Dit zaagsel wordt gemengd met oude koekjes en onverkoopbare frisdranken om er bioalcohol, kattenbakvulling of compost van te maken.
14 7
Deze hoekjes worden diagonaal afgezaagd en aan elkaar geplakt. Op die manier ontstaat
nieuw hout dat weer als grondstof gebruikt kan worden.
14 8
Wel wordt door de organisatie bij elke stoel in het derde, zesde en achtste levensjaar een
‘APK’ gehouden.
15 1
Ten tweede geven ze de elektronica een tweede leven, meestal door de elektronica,
wanneer geschikt, te Refurbishen maar ook in de vorm van 'spare parts'
15 2
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Hierbij werken ze in de cirkel volgens de stappen: Recollect, Reuse en Recycle.
De organisatie maakt T-shirts van gerecycled materiaal, waarbij de shirts worden
geproduceerd op basis van de stem van de consument.
Zo wordt gerecycled materiaal ingekocht, waarvan uiteindelijk de T-shirts worden
gemaakt.
Door op deze manier persoonlijk contact aan te gaan met de consument, wordt een
‘connection’ gemaakt. Deze connectie is nodig om te stimuleren dat klanten hun T-shirt na
een bepaalde periode weer terugsturen, waardoor de organisatie dit opnieuw kan laten
recyclen.
De organisatie zag hier kansen in door middel van inzameling en verwerking (inclusief
hygienisatie) waarna het door vergisting duurzaam wordt verwerkt. Door de juiste
processen en schoonmaak technieken is het afval weer (gecertificeerd) opgewaardeerd.
De organisatie zamelt vis, vlees, AGF en over de datum producten (ODP) in. Hierin wordt
een 10% stoorstof van zachte verpakkingen geaccepteerd. Nadat de biomassa, welke uit de
reststromen wordt geproduceerd is gehygiëniseerd, vindt er een automatische scheiding
van het verpakkingsmateriaal en de biomassa plaats.
Daarna begint het vergistingsproces. De gassen die hieruit ontstaan worden gebruikt voor
de productie van elektriciteit en warmte.
Een van de kernpunten van de organisatie is dat de milieustraten modulair zijn en dus uit
flexibele blokken bestaan. Deze blokken kunnen in de gewenste vorm aan elkaar gebouwd
worden, maar dus ook gemakkelijk weer uit elkaar gehaald worden om de milieustraat te
veranderen, verplaatsen of te demonteren en de blokken ergens anders weer in te zetten.
Deze flexibiliteit maakt hergebruik (makkelijker) mogelijk dan bij de traditionele vaste
bouw van milieustraten die in de grond genageld worden.
Met afvalscheiding op de milieustraat wordt er een keuze gemaakt om het afval ofwel in
een container te gooien die naar de verbrandingsovens gaan en de aankomende generatie
te belasten ofwel gesorteerd in containers te gooien waardoor er weer grondstoffen van
gemaakt kunnen worden en daarmee doorgegeven worden aan de volgende generatie.
Door de flexibiliteit en duurzaamheid van deze elementen zit er eigenlijk geen eindpunt
aan de levensduur van de elementen. Ze kunnen namelijk makkelijk verplaatst en geupdate worden, waardoor ze steeds kunnen worden hergebruikt.
Om goede afval inzameling en recycling zo toegankelijk mogelijk te maken werkt de
organisatie met veel partners samen. Zo wordt er voornamelijk veel overlegd, met
gemeente en burgers, maar ook met de bedrijven die het “afval” uiteindelijk inzamelen
zoals kringloopwinkels voor direct consument hergebruik of recycle bedrijven voor
verwerking tot granulaat.
Migratie naar de CE staat centraal in de visie en komt in alle eerder genoemde facetten tot
uiting binnen de strategie van de organisatie, vermindering van transport, gebruik van
gerecyclede grondstoffen en het toegankelijk maken van afvalscheiding
Doordat de betonblokken, waaruit de milieustraten bestaan, flexibel en modulair zijn
heeft de organisatie ervoor gezorgd dat hiervan geen reststoffen komen omdat de blokken
hergebruikt kunnen worden.
Het voornaamste materiaal dat de organisatie gebruikt voor het maken van het circulaire
interieur is ECOR wat is gemaakt van karton- en papierafval met toevoeging van natuurlijke
vezels. Dit materiaal wordt aan het eind van de gebruiksduur door de organisatie
teruggenomen en kan dan weer tot pulp vermalen worden en als grondstof dienen voor een
nieuwe materiaal.
De organisatie gebruikt met ECOR een goede circulaire vervanging voor dit spaanplaat en
mdf, hierop ligt ook de grootste focus van het bedrijf.
Hierin merkt respondent 19 op dat er in het afgelopen half jaar al een ontzettende
ontwikkeling is geweest in gerecyceld materiaal productie, waar een half jaar geleden
dergelijke materialen nog in de ontwikkelingsfase waren beginnen deze materialen nu op
de markt te verschijnen.
Dit doet de organisatie door voornamelijk gebruik te maken van het materiaal ECOR, dit
wordt gemaakt van papier- en karton afval wat met natuurlijke vezels (voornamelijk van
argifood afval) wordt versterkt, dit wordt in een plaat of mal geperst en is een goede
vervanging van spaanplaat en mdf.[
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Voor de respondent bestaat de circulaire economie dan ook in eerste instantie uit
hergebruiken. En als dat niet meer kan dienen materialen op hetzelfde niveau gebruikt te
kunnen worden in plaats van dat deze gedowncycled worden
20 1
Zoals eerder genoemd is hout van zichzelf al circulair. Wanneer pallets, of onderdelen
hiervan, geshredderd worden kan het in stallen gebruikt worden, of worden terug gestrooid
in het bos.
20 2
Naast de houten pallets levert de organisatie ook plastic boxen en pallets. Deze zijn
meestal van virgin materials gemaakt en zijn modulair. Wanneer deze kapot gaan worden
ze eerst gerepareerd, zodoende wordt de levensduur te verlengd.
20 3
Uit duurzaam beheerde bossen wordt hout gekocht, 90% van het hout is FSC of PEFC
gecertificeerd. Het hout wordt naar de houtzagerij gebracht om er planken van te maken
waarna er pallets van gemaakt worden. De pallets gaan vervolgens naar een klant waar ze
worden hergebruikt of geshredderd tot woodchips of ze gaan in de bindenste cirkel
draaien.
20 4
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Als we op lange termijn willen bestaan moeten we producten maken die gerecycled zijn.
Verder is het vernietigen van materialen een kostbaar proces. Daarom is het beter om de
materialen in te zamelen om vervolgens te hergebruiken.
Rond 2007 is de productie van nieuwe kopieerapparaten vanuit Europa naar het Verre
Oosten verplaatst. Dat had een bedrijfseconomische reden los van de genoemde circulaire
overwegingen. Op dat moment was er al enkele jaren een remanufacturing lijn op de
Europese markt gemaakt in de organisatie’s fabriek in Giessen (DL).
Door groot onderhoud (Refurbishment) kunnen end-of-contract machines in nieuwe
servicecontracten worden geplaatst.
Remanufacturing wordt uitgevoerd op een geselecteerde lijn machines in Giessen.
Het business model richt zich voornamelijk op de verkoop van ‘managed print services’
(dienstenmodel), omdat de machine hierbij eigendom blijft van de organisatie of de
leasepartner en terugname hiervan vanzelfsprekender is dan bij een conventionele
verkoop.
De recycling van tonercartridges is al mogelijk sinds 1990
Hierdoor blijft Canon of de leasepartner eigenaar – en de organisatie kan de machines
terugkopen van de leasepartner – en kan zij deze machines vervolgens weer ‘als nieuwe’
gere-manufactured printers op dat soort contracten inzetten.
De fabriek in Frankrijk zamelt tonercartridges op Europees niveau in waarna de materialen
hetzij direct weer als onderdeel, als materiaal of een openloop recycling hergebruikt
worden.
Deze cartridges zijn geen eigendom van de organisatie via een servicecontract maar die
van de gebruiker. De gebruiker wordt gevraagd ze toch te verzamelen voor recycling. De
fabriek hergebruikt een groot deel van de onderdelen en materialen zelf en levert het
resterende deel aan een WEEE recycler (wetgeving).
De units die dan worden vervangen gaan naar de partners van de organisatie, fabriek in
Duitsland, die het gebruikt voor re-manufacturing/re-furbishing
Het Refurbishen en remanufacturen van de producten is daarom strategisch. Dit is niet in
het geval van de cartridges, omdat dit waarschijnlijk meer kost dan het oplevert
Het Refurbishen en remanufacturen van de producten is daarom strategisch. Dit is niet in
het geval van de cartridges, omdat dit waarschijnlijk meer kost dan het oplevert
Ook bestaat er bij de organisatie een leasesysteem waarbij de complete inrichting niet
gekocht hoeft te worden maar kan worden geleased.
Ook in de service en onderhoud is aandacht voor circulariteit, met name in het verlengen
van de levensduur en het revitaliseren van producten die zij innemen.
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De organisatie faciliteert op dit punt het doorverkopen van deze stoelen aan second users
(MKB) en zelfs third users (zzp, starters, klein MBK). Het betreft hier dus een
business2business concept die de levensduur van meubilair verlengt. Tussen iedere
schakel, koopt de organisatie het product weer op en maakt het of zorgt voor een
Refurbished substituut.
Refurbish
23 1

25 1

In het systeem krijgt elk meubelstuk een uniek identificatienummer. Het rapport dat aan
de scan is gekoppeld, geeft in het grondstoffenpaspoort voor de betreffende locaties
inzicht in het merk van de meubels, de kwaliteit, geregistreerde gebruikssporen, huidige en
vervangingswaarde, de waarde na Refurbishing, en de CO2-voetafdruk bij afvoer.
Het meubilair wordt daarmee traceerbaar, waardoor onderhoud en inzet efficiënter
kunnen.
Doordat deze gemaakt zijn van aluminium is er veel mogelijkheid tot hergebruik.
Aluminium kan namelijk omgesmolten worden en vrij makkelijk weer op de oorspronkelijke
kwaliteit gebracht worden.
Zo kunnen de kleedruimtes bijvoorbeeld als nieuw worden gemaakt door een deel te
vervangen
en ook wordt er in Oost-Europa gezocht naar een afzetmarkt voor gebruikte lockers en
kleedruimten.
Dit hergebruiken gebeurt niet door de organisatie zelf, voor zowel het aluminium als het
glas geldt dat deze worden geleverd aan afvalverwerkers – vaak gemeenten – die dit
kunnen recyclen waarna het weer terug in de kringloop komt.
In de business to business heeft de organisatie een zeer rendabel Refurbishment
programma en verschillende product service systems. Een product service systems is het
leveren van een dienst in plaats van een product.

25 3

Recycling, dit gebeurt al op grote schaal.

Recycle

25 4

Daarnaast doet de organisatie aan Refurbishen, bijvoorbeeld van MRI-machines
Het grootse volume van producten van de organisatie is business to consumer. Hierin zit
het al langer in een samenwerkingsverband met concurrenten om een collectief verzamel
en recycle systeem op te zetten, en deze te onderhouden. Hierin werk het samen met
bedrijven die inzamelen en recyclen
Nu levert de organisatie een product service system aan de klant waarin het een dienst
biedt in plaats van een product. Deze komt na enige tijd ook weer terug bij Philips. Een deel
hiervan kan vervolgens geRefurbished worden, wat niet geRefurbished kan worden zal
worden gerecycled.
De tweede stap is het modulair maken van de koptelefoon, waardoor elk onderdeel apart
gerepareerd kan worden. Ook deze stap is volbracht. De derde stap is het verlengen van de
levensduur door nieuwe onderdelen op te sturen.
De vierde stap is de vraag hoe de kapotte onderdelen gerecycled kunnen worden of
hergebruikt.
Bewust is nagedacht over de mogelijkheid om te recyclen. Zo is er bewust gekozen voor 1
soort metaal, 1 soort kunststof en geen lijm te gebruiken.
Ook is er bewust gekozen voor een koptelefoon, doordat deze makkelijk te recyclen is en
goedkoop kan worden hergebruikt.
Er wordt hiernaast gestreefd naar het doen van zo min mogelijk reparaties, dit kost immers
de organisatie meer geld. In de keuze om reparaties gratis te doen en kapotte onderdelen
terug te nemen, komt ook de visie van de organisatie terug: de kabels zouden ook door de
klant weggegooid kunnen worden, wanneer zij een nieuwe opgestuurd krijgen.
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De organisatie verkoopt een overall aan een benzinestation, deze kopen zij in bij hun
producenten. Ze leveren deze overall aan logistieke partner van het benzinestation en
vervolgens weten de producenten via track-en-trace welke overall is geleverd aan welk
benzinestation. De producent gaat deze dan zelf retour halen wanneer het tijd is. Dan
wordt de overall vermaalt tot garen en kunnen er zo weer nieuwe overalls van gemaakt
worden. Dit proces kan tot zo’n 12 keer herhaalt worden.
27 1
Nog een voorbeeld van een product in de ontwerpfase heeft te maken met jerrycans van
suikerriet voor ruitenwisservloeistof. Deze zouden meekunnen in de recyclestroom, maar
ook in de afvalbak. Het probleem is dat deze dan ook in de afvalbak terecht komen. Wat de
organisatie nu aan het ontwikkelen is, is de bag-in-a-box; een kartonnen doos waar een
plastic zak in zit. Als deze leeg is haal je deze uit elkaar en dan stapel je deze op, waardoor
er veel minder frequent transport nodig is.
27 2
Dit betreft het creëren van zekerheid op de midden en lange termijn door niet meer
afhankelijk zijn van ruwe materialen als gevolg van constant hergebruik. Bovendien kan
door dit hergebruik een vaste prijs voor de grondstof gehanteerd worden wat ten goede
komt aan dezelfde midden en lange termijn zekerheid.
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Doordat het noodzakelijk is dat de producten in de keten blijven, moeten er allerlei extra
diensten worden aangeboden zoals bijvoorbeeld reparatie, schoonmaken en terugnamen.
Respondent 28 vertelt dat de organisatie het niet over kringlopen heeft, maar over
recycling.
De organisatie houdt zich met name bezig met recycling en dat betekent dat de organisatie
de grondstof (garen) maakt, vervolgens weeft, daar een kledingstuk van maakt, deze
verkoopt, terugneemt, versnipperd en opnieuw gebruikt of granulaat van maakt.
Zoals te zien is in de tekening is er bij de organisatie sprake van een duidelijke kringloop die
begint met de input van ruw materiaal. Vervolgens gaat dit materiaal naar de garenmaker,
van de garen wordt doek gemaakt, dit wordt vervolgens geverfd, het geverfde doek gaat
dan naar de productie, het product komt dan via de retailer bij de consument die het
product na gebruik weer inlevert bij de organisatie. De organisatie brengt het gebruikte
product op haar beurt naar de recycler die er granulaat van maakt en dit wordt vervolgens
terug in de keten gebracht om de cirkel rond te maken.
Daarnaast heeft de organisatie te maken met een aantal reststromen. De eerste daarvan
bestaat uit extraatjes, zoals knopen en ritsen. Deze producten worden bij de recycler uit
het afval gefilterd om ze vervolgens in hun ‘eigen’ keten opnieuw te gebruiken.
Een andere reststroom bestaat uit kleding met gemengde materialen, zoals bijvoorbeeld
kleding met polyester en wol. Deze kledingstukken zijn niet te recyclen en dus wordt deze
versnipperd en gemengd met plastic waardoor een stevig materiaal ontstaat dat voor
allerlei toepassing te gebruiken is. Zo kunnen er stoelen, tafels en zelfs iphonehouders van
worden gemaakt.
De circulaire activiteiten van de organisatie is niet alleen de conventionele verkoop van
tweedehands producten.
Andere activiteiten van de organisatie die bijdragen aan de circulaire economie zijn het
optimaal gebruiken van hun gebouwen, de klussenbus, het repaircafé en binnenkort een
meubelmaker, een wasserette en een kledingherstelplaats.
Ook wil de organisatie een partner inhuren om het zo mogelijk te maken om kantoren
volledig in te gaan richten met hun tweedehands meubels.
De eerste kringloop betreft het producthergebruik. Er wordt bijgedragen aan het sluiten
van deze kringloop door de verkoop van tweedehands producten.
De tweede kringloop die wordt gesloten is de materialenkringloop.Dit gebeurt momenteel
nog niet, maar het staat vast dat dit gaat gebeuren. Onderdeel van het sluiten van deze
kringloop zijn de meubelwerkplaats, en de kledingherstelplaats.Hoe het sluiten van de
materialenkringloop te werk gaat, kan worden geïllustreerd door de meubelwerkplaats. Er
wordt een meubeldesigner ingehuurd die lijken op bouwtekeningen die je bij de Lego krijgt.
Op basis van deze tekeningen kunnen mensen uit het re-integratieproject van hout dat
binnenkomt een meubel maken.
De strategie van de organisatie is erop gericht om nog optimaler te hergebruiken en
sociale aspecten mee te laten wegen.
De CE activiteiten van de organisatie zijn met name het recupereren van kaas en boter uit
de zuivelindustrie. Voor leveranciers en distributiecentra worden deze producten snel
afval. De organisatie noemt deze producten juist ‘uitval’ en probeert ze op verschillende
manieren terug in de keten te brengen.
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De kazen die terug komen vanuit de leveranciers hebben vaak een mankement waardoor
ze niet meteen door kunnen in het productieproces of naar de afnemers. Meneer Bakker
onderscheidt vervolgens verschillende stromen die vanuit de leveranciers terug komen.
Allereerst bestaan er de kazen die zonder al te veel bewerking meteen terug in de keten
kunnen worden gebracht. Deze zijstroom betreft kaas voor consument, partijhandel met
een korte THT (ten minste houdbaar tot) code, stukken kaas, kaas met een ‘gebrekje’
(bijvoorbeeld een deuk) of kaas met een verkeerde verpakking. In veel gevallen is het
gewoon een kwestie van ‘mooi maken’ waardoor ze direct terug in de keten kunnen.
Repair
De tweede zijstroom bestaat uit kazen die wat meer bewerking nodig hebben voordat ze
terug in de keten kunnen worden gebracht. Dit betekent bijvoorbeeld het ontdoen van de
coating waarna de kaas kan worden ingezet voor de rasp. Mocht dat niet meer lukken dan
kan de kaas uitgepakt worden, netjes gemaakt worden, verpulverd worden en naar de
smelterij terug worden gebracht. Daar wordt dan bijvoorbeeld smeerkaas of ‘processed
cheese’ van gemaakt
Remanufacture
Daarna komen de zijstromen met minder waardevolle grondstoffen doordat bijvoorbeeld
de smaak niet goed is of dat er een bepaalde vervuiling inzit. Dit soort grondstoffen kunnen
onder hoge verhitting alsnog gezuiverd worden waarna er poeder van gemaakt wordt die
alsnog bij de eindgebruiker terecht komt.
Als zelfs dat niet meer kan zijn er nog mogelijkheden om de kazen door te zetten naar het
veevoer alhoewel meer respondent 30 aangeeft dat daar wel strengen eisen voor gelden.
De strategie waarmee de CE vervolgens tot uiting komt binnen AND is met name het
recupereren van de uitval producten.
Het is bij de organisatie het geval dat 95% van het gewicht van een auto wordt gerecycled

Recycle
Repair
Recycle

hiervan is echter 10% energie terugwinning
en worden via de post shredder technology fabriek (PST fabriek) in Tiel de laatste
reststoffen van de autowrakken voor andere (laagwaardigere) doeleinden gebruikt

Recover

Hiermee is het sluiten van deze recycling dus de corebusiness van de organisatie.
De organisatie richt zich op het sluiten van de kringlopen van de materialen die verwerkt
zijn in auto’s. De grootste component hierin is metaal, dit is ook relatief makkelijk te
recyclen. Andere grote stromen zijn kunststoffen en glas.
De strategie van de organisatie is het dag in en dag uit werken aan een zo hoogwaardig
mogelijke recycling door het aanjagen en monitoren van de keten.
De organisatie heeft haar product. Het (eind)product is namelijk direct weer ‘om te
smelten’ tot een nieuw product.
Het product zelf is recyclebaar, dit gebeurt door andere partijen. De mate van recycling is,
afhankelijk van het gedrag van de eindconsument, meer of minder hoogwaardig.
Er zijn drie kringlopen waar over gesproken wordt: De pakken, de bedrijfskleding en
polyesterkatoen uit afval. Hierbij wordt vooral gekeken naar de grondstoffen van de
pakken, de manier waarop ze gemaakt worden en dat ze weer terugkomen bij de
organisatie na gebruik. Hiervoor is een statiegeldsysteem ingezet. Respondent 33 geeft
aan dat de impact van de pakken kringloop nog vrij gering is; ze zijn niet echt circulair
ontworpen (er kunnen geen nieuwe pakken van gemaakt worden i.v.m. onder andere het
verslijten van materiaal) en er zijn nog te weinig pakken weer retour gekomen om deze
efficiënt te kunnen recyclen. Daarvoor is een aardig volume noodzakelijk.
De bedrijfskleding is een ander verhaal. Deze 100% polyester kleding is volledig ontworpen
om te recyclen en kan ook helemaal opnieuw tot kleding worden gemaakt. Hier gaan
grotere aantallen in om.
De laatste kringloop, die van katoen polyester, concentreert zich op de enorme berg aan
‘afvalmateriaal’ waar prima materiaal voor kleding van te maken is.
Een normale strategie, voor de lineaire economie, concentreert zich op verkoop, in een zo
groot mogelijk volume. Met name in de mode-industrie wordt er veel ingezet op het
draaien van zo groot mogelijke aantallen, zonder naar andere waarden te kijken. Bij een
circulaire strategie wordt vooral naar recyclebaarheid gekeken.
Het abonnement omvat het gebruik van de machine, eventuele reparaties en onderhoud
en het gebruik van de Wasapp die gebruikers helpt het apparaat beter te gebruiken en zo
te besparen op kosten voor wasmiddel energie en water.
Het apparaat wordt in één cyclus door meerdere huishoudens gebruikt waardoor het meer
gebruikt wordt dan apparaten die niet in dit model worden aangeboden.
Het plan is om samen met de fabrikant ook het ontwerp van de apparaten zo aan te passen
dat het makkelijker herplaatst, geupgrade en geremanufactured kan worden.
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Appendix 6: Interviews
Interview 1
Blok 1 – Betekenis van de circulaire economie en aanleidingen om er mee te gaan werken
Onder circulaire economie verstaat respondent 1 het (oneindig) hergebruiken van grondstoffen met waarde behoud of
waardevermeerdering, dus geen down-cycling. Met glas is het ook mogelijk om oneindig te hergebruiken. De grondstofkringloop
is dus het kernpunt van de CE. De aanleiding van de organisatie om met CE te gaan werken komt deels vanuit wet- en
regelgeving aangezien de overheid meerdere richtlijnen over afvalbeheer heeft uitgegeven.
De organisatie zelf is opgericht vanuit het idee van productenverantwoordelijkheid. De organisatie zorgt er dus vanuit de
producten voor dat wanneer het product (glas) afval wordt, het wordt ingezameld en gerecycled. Verder is de organisatie
begonnen aan CE omdat het geld bespaard wanneer afval weer als nieuwe grondstof gebruikt kan worden, dit verlaagt namelijk
de grondstof inkoop. Ook bespaart het in energiekosten aangezien temperatuur waarop van zand en soda glas gemaakt kan
worden 1800 graden is terwijl glasafval op een temperatuur van 1400 graden omgesmolten kan worden. Hierdoor wordt ook de
uitstoot van CO2 verlaagt. Het principe van CE is toegepast op alle activiteiten van de organisatie, ze zijn namelijk de
intermediair die recycling mogelijk maakt. Ze zorgen dat het glasafval ingezameld wordt en bij de recycle fabriek terecht komt.
Omtrent de business case van de organisatie is het een duidelijk verhaal, de organisatie is opgericht als stichting aangezien er
geen business case is. De activiteiten van de organisatie kosten namelijk geld, daarom is er ook geen winstoogmerk voor de
organisatie. de organisatie wordt betaald vanuit een recyclebijdrage vanuit de leden van de brancheorganisatie, deze doen dit
vanuit eigen producenten verantwoordelijkheidsgevoel.
Blok
2
Kringlopen

–

Het sluiten van
de
vlakglaskringloo
p is de kern van
de
bedrijfsvoering
van
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organisatie. Van
het ingezamelde
vlakglas kan ook
verpakkingsglas
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worden,
dit
wordt
daarna
echter niet meer
door
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organisatie
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wanneer
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verantwoordelijk
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verpakkingsindu
strie . Bij het
sluiten van deze
vlakglaskringloo
p
is
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samenwerking
met
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Ten eerste wordt
er
samengewerkt
met
de
recyclebedrijven,
hierbij richt de
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organisatie zich op bedrijven die op een hoogwaardig niveau kunnen recyclen. Ten tweede hebben ze contact met de
producenten van vlakglas of verpakkingsglas, die het gerecycled glas afnemen, om te weten van welke kwaliteit het gerecycled
glas moet zijn, met deze partners heeft de organisatie geen zakelijke relatie. Als laatste hebben ze contact met die bedrijven die
inzamelpunten voor glasafval hebben, zoals glasproducenten, aannemers en gemeente (via de milieustraat). Met deze
inzamelpunten heeft de organisatie acceptatievoorwaarden opgesteld waarin omschreven staat waaraan het glas moet voldoen
en in hoeverre het vervuilt mag zijn. Op de onderstaande afbeelding zijn alle partners van de organisatie in het recycle proces
weergegeven, de organisatie is de schakel tussen de inzamelpunten en het recycle bedrijf.

De volgende afbeelding laat zien hoe de kringloop van vlakglas kan sluiten. In deze kringloop wordt voor het maken van nieuw
glas een mix van gerecycled materiaal en nieuwe grondstoffen gebruikt om nieuw glas te maken. Aangezien er meer nieuw glas
geproduceerd wordt dan dat er glasscherven beschikbaar zijn, zijn er per definitie nieuwe grondstoffen nodig. Deze mix van
primaire en secondaire grondstoffen zorgt dus niet dat de afzet van het gerecyclede glas verminderd.
Blok 3 – Waardecreatie
Er wordt door het gebruik van het gerecyclede glas van de organisatie een CO2 uitstoot reductie gerealiseerd, wat getoetst is
door TNO, hier krijgen bedrijven die het glas afnemen ook een certificaat van en hiermee wordt dus ecologische waarde
gecreëerd. Het certificaat dat deze bedrijven krijgen kan door de bedrijven weer in eigen rapportages gebruikt worden om deze
CO2 aan te tonen. Deze CO2 reductie komt voornamelijk tot stand door de lagere smelttemperatuur die nodig is in de
verbrandingsovens voor gerecycled glas in vergelijking met de ovens voor glas van nieuwe grondstoffen. Ook door innovatief te
transporteren wordt de CO2 uitstoot gereduceerd. Dit gebeurt door het gebruik van minimaal Euro 5 vrachtwagens (voldoen aan
de emissienormen van de EU die in oktober 2009 van kracht zijn gegaan), door het gebruikt van schiptransport en door
vervoerders verantwoordelijk te maken voor een optimale belading van de containers.
De afnemers van het gerecyclede glas nemen juist dit glas af om de ecologische waarde die dit met zich meebrengt. Het motief
hierachter verschilt sterk per glasproducent, waar de een het afneemt omdat het een eis van een opdrachtgever is en waar de
ander het afneemt uit een eigen verantwoordelijkheidsgevoel.
Over de ecologische waarde die gecreëerd wordt legt de organisatie verantwoording af d.m.v. het eerder genoemde certificaat
dat staat voor een bepaalde CO2 reductie en d.m.v. een jaarverslag dat de organisatie uitbrengt waarin de mate van
glasinzameling en hergebruik aangetoond wordt, ook CO2 reductie en de bestemmingen van het gerecyclede glas wordt hierin
aangetoond.
Blok 4 – Strategie
De CE komt in de strategie van de organisatie op verschillende manieren tot uiting. Binnen het Landelijk Afvalbeheer Plan (LAP)
heeft de organisatie geprobeerd vast te leggen dat vlakglas altijd zo hoogwaardig mogelijk gerecycled dient te worden. Het dient
dan altijd terug naar een vorm van glas te worden gerecycled. Ook wordt geprobeerd het gerecyclede glas niet aan de glaswol
industrie te leveren aangezien de grondstofkringloop van glaswol (nog) eindig is. Alleen glas dat na recycling van ondermaatse
kwaliteit is voor verpakkingsglas of vlakglas wordt aan de glaswol industrie geleverd.
Respondent 1 ziet het als een van de belangrijke kenmerken van een CE strategie is dat er vanuit gegaan moet worden dat het
geld kost en er moet de bereidwilligheid zijn om erin te investeren. Op de lange termijn kan de CE strategie zich wel uitbetalen
en geld opleveren.
Aangezien de organisatie gefinancierd wordt door de recyclebijdrage van de glasproducenten is de organisatie erg afhankelijk
van de ketenpartners. Wanneer het recycle proces te duur wordt voor de partners, houden ze ermee op. Tijdens de crisis van
de afgelopen jaren die ook de bouw erg heeft getroffen zijn er ook veel partners geweest die zich hebben afgevraagd of ze nog
wel door wilden met de organisatie, toch heeft de organisatie deze crisis overleeft. de organisatie gaat met deze afhankelijkheid
om door de partners veel te betrekken in de bedrijfsvoering van de organisatie en door te vragen hoever de organisatie zou
moeten gaan. Verder heeft de organisatie erop in gezet om het inzamelen van vlakglas voor de bedrijven zelf zo toegankelijk
mogelijk te maken. Ook het eerder genoemde CO2 certificaat heeft geholpen om de partners een aantoonbaar resultaat te
geven en ze daarmee te overtuigen van het nut van de organisatie.
De verantwoordelijkheid van de organisatie voor reststoffen van de glasproductie wordt volgens respondent 1 door de leden van
de brancheorganisatie bepaald. Wanneer deze leden willen dat de organisatie zich ook bezig gaat houden met andere
afvalstoffen van glasproductie, zal de organisatie dit doen. Zo heeft de organisatie al projecten gehad om het inzamelen en
nuttig gebruiken van glaspoeder (afvalstof van het bewerken van glas, bijvoorbeeld met een glasboor) en de kokers van
siliconenkit. Wanneer de leden echter niet willen dat de organisatie een reststof inzamelt, bijvoorbeeld omdat het te duur is, dan
doet de organisatie dit ook niet. In dit proces denkt de organisatie wel proactief mee in de mogelijkheden.
Blok 5 - Organisatie
Het grootste verschil in organisatie tussen de organisatie en een lineair BM is dat de organisatie geen winstoogmerk heeft.
Verder zit de organisatie ook aan veel overheidsregels vast, zo is bijvoorbeeld de maximale hoogte van de reserve van de
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organisatie bepaald door de wet milieubeheer. Respondent 1 zegt te weten dat het BMCE van de organisatie zonder de
financiering van de leden van de brancheorganisatie niet zal werken. De enige manier waarop dit BMCE wel financieel rendabel
kan worden in de toekomst is als de energie prijzen explosief stijgen, dan zal het voordeel van recyclen (lagere oven
temperatuur) namelijk groter worden.
Wet- en regelgeving heeft op de bedrijfsvoering van de organisatie zowel een positieve als een negatieve invloed. Zo legt
respondent 1 uit dat 80% van de glasproductie markt is aangesloten bij de brancheorganisatie en dus vrijwillig de recycle
bijdrage betaald, de overheid heeft ervoor gezorgd dat de overeenkomst met deze 80% algemeen verbindend verklaart is
waardoor de overige 20% de bijdrage verplicht moet betalen. Wanneer dit niet het geval zou zijn zouden de aangesloten
bedrijven zich op een ongelijk speelveld bevinden en misschien zelf ook wel uit de brancheorganisatie stappen om de
concurrentie aan te kunnen gaan. De negatieve invloed van de wet- en regelgeving is dat deze algemeen verbindend verklaring
door bedrijven aangevochten kan worden waar de organisatie veel werk aan heeft, ook kunnen bedrijven hier in sommige
gevallen een ontheffing van krijgen. Wanneer veel bedrijven een ontheffing zouden krijgen zou het systeem van de organisatie
in gevaar komen aangezien de draagkracht dan afneemt.
Door de hierboven beschreven wet- en regelgeving is financiering voor de organisatie geen duidelijk probleem en dus wordt
financiering niet als een positieve of negatieve invloed gezien. Subsidies hebben wel een duidelijke positieve invloed op de
bedrijfsvoering van de organisatie, ze krijgen voornamelijk subsidies voor R&D en voor het delen van kennis met het buitenland.
Deze subsidies komen zowel van de EU als van de Nederlandse overheid.
Techniek is ook een belangrijke invloed op de bedrijfsvoering van de organisatie, doordat de organisatie de aanlevering van
bepaalde hoeveelheden glasscherven kon garanderen zijn glasproducenten technieken voor het recyclen gaan ontwikkelen en
verbeteren. Het verbeteren van deze technieken drukt uiteindelijk ook de prijs van glasrecycling naar beneden, hierover zegt
respondent 1:
“Toen wij begonnen met ons systeem moesten wij aan de recyclaar betalen om onze scherven af te nemen en nu krijgen we
door hen betaald, omdat zij in staat zijn een beter eindproduct de fabriceren.”
Ook de huidige maatschappelijk ontwikkelingen zijn van belang voor de bedrijfsvoering van de organisatie aangezien deze de
noodzaak tot recyclen bepalen. Uiteindelijk komt de vraag naar duurzaam en recyclet glas uit de maatschappij.
Blok 6 – Verdienmodellen
De onderstaande verdienmodellen worden door de organisatie gebruikt:
Abonnementen: Bedrijven die geen inzamelpunt zijn kunnen een container voor eigen gebruik krijgen, hier betalen ze een
abonnement voor.
•
Conventionele verkoop: De glasscherven worden via conventionele verkoop aan het recyclebedrijf verkocht.
•
Afval (als waarde): de organisatie zamelt het glasafval in een creëert hier waarde mee door het te laten recyclen.
•
Gratis: de organisatie neemt het afval op de inzamelpunten gratis af.
•
Subsidies: De eerder genoemde subsidies zijn voor de organisatie ook een verdien model, hier kunnen ze een deel
van het nodige onderzoek mee betalen en een extra man hiervoor in dienst nemen.
Het BMCE zoals nu door de organisatie wordt uitgevoerd is alleen haalbaar door de recyclebijdrage van de glasproducenten, op
zichzelf is het dus niet rendabel. Volgens berekeningen van de organisatie zou het ook zonder recyclebijdragen wel glas
kunnen inzamelen en recyclen, maar dit zou dan maar de helft van de hoeveelheid glas zijn. In dit geval zou namelijk alleen het
glas van de beste kwaliteit en van de meest rendabele plekken worden ingezameld. Het is de vraag of in dit geval de stichting
de organisatie nog zou blijven bestaan, aangezien het doel van de organisatie is om zoveel mogelijk glas in te zamelen.
De inkomsten van de organisatie gaan naar de reserve van de stichting en ieder jaar wordt op basis van de hoogte van deze
reserve door de organisatie bepaald in welke mate de inzamelpunten kunnen worden beloond voor hun werk. Deze vergoeding
wordt verdeeld aan de hand van de hoeveelheid ingezameld glas per inzamelpunt. De prijzen die de recyclaars betalen voor de
glasscherven komen tot stand door middel van een aanbesteding waarna een contract van 3-5 jaar met de recyclaars wordt
afgesproken met een vaste prijs voor de glasscherven. Verder legt respondent 1 uit dat de kostenverdeling binnen de branche
vrij lastig is aangezien de inkomsten gerelateerd zijn aan geproduceerd glas per m2 en de kosten gerelateerd zijn aan
ingezameld glasafval per ton. Zo kan er een glasproducent zijn die nauwelijks glasafval produceert maar wel een bijdrage moet
leveren aan de organisatie voor de hoeveelheid geproduceerd glas, terwijl een bedrijf dat aan renovatie doet veel glasafval
creëert maar geen bijdrage levert aangezien het geen glas produceert.
De samenwerking wordt gezien als een netwerk, aangezien de organisatie met vrijwel heel de branche in contact staat. Over
het algemeen gaat de samenwerking met verschillende partners erg goed. Waar de organisatie soms wel tegenaan loopt is dat
het systeem erg groot geworden is, dat er wel veel gecontroleerd moet worden bij andere partijen. Voornamelijk bij de transport
partijen is deze controle belangrijk, want als het transport zich niet aan gemaakte afspraken en responstijden houdt, dan nemen
de kosten voor de organisatie toe. Ook moet er gecontroleerd worden of de inzamelpunten zich aan de acceptatievoorwaarden
houden.
Blok 7 – Boost Circulaire Economie
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Wat volgens respondent 1 erg belangrijk is om een boost aan de CE te geven, is het afstemmen van overheidsbeleid tussen
Nederland en omliggende landen. Wanneer de Nederlandse bedrijven namelijk onderhevig zijn aan de recyclebijdragen om de
CE te stimuleren maar de producenten in het buitenland zijn dit niet, dan is er weer sprake van een oneven speelveld en zal
Nederland meer glas importeren. Dit zal de Nederlandse glasindustrie, die een koploper is op het gebied van CE, schaden en
de CE niet ten goede komen. Als tweede punt wijst respondent 1 op de naleving en handhaving van gemaakte afspraken. Zo
geeft hij het voorbeeld dat in het bouwbesluit is afgesproken dat bij de sloop van een gebouw het glas gescheiden moet worden
ingezameld. Dit gebeurt echter vaak niet aangezien het geld kost en er geen handhaving voor is. Zo zegt respondent 1:
“Op het moment dat er meer handhaving is, zal je eerder voor bepaalde producten de circulaire economie kunnen bereiken.”
Interview 2
Circulaire economie
Respondent 2 omschrijft de circulaire economie als een economie waarin producten en materialen een tijdelijke opslagplek zijn
voor grondstoffen de organisatie zorgt er vervolgens voor dat het uit deze tijdelijke opslag vorm komt om weer een nieuwe vorm
aan te nemen. Dit moet echter wel financieel haalbaar zijn zodat onze samenleving gewaarborgd kan worden en tevens onze
manier van leven. Voor de organisatie is het werken aan de circulaire economie een vanzelfsprekende manier van werken.
Voordat het circulair heette werden de afvalstoffen al ingezameld, zonder dit inzamelen kunnen de kringlopen niet gesloten
worden. De bedrijfsactiviteiten waarop momenteel de principes van de circulaire economie worden toegepast zijn vooral het
afval inzamelen, bij zowel bedrijven als particulieren, en het recyclen van materialen. Inzameling bij particulieren gebeurt met
de gemeente samen. Waar mogelijk stimuleren ze het om grondstof stromen apart in te zamelen om de kwaliteit van producten
zo hoog mogelijke te houden en zo kringlopen te sluiten. Andere activiteiten zijn: Glas recycling, elektronica recycling (bezig om
hoogwaardiger sluiten), metaal, kunststof recycling (op een hoger niveau dan voorheen), mineraalstromen recycling
(verkennend), op het gebied van transport de milieu impact laag houden en zuinig rijden met schone wagens. de organisatie
probeert om op zoveel mogelijk van zijn bedrijfsactiviteiten circulair te zijn. De drijfveer is doorgaans financieel, aangezien het
als beursgenoteerd bedrijf geacht wordt winst te maken. De specifieke business propositie waar de organisatie in het kader van
de circulaire economie aan werkt wordt door respondent 2 omschreven als volgt: “de organisatie wil de partner zijn om de cirkel
te kunnen sluiten. Dit geldt zowel aan de voorkant als de achterkant, dus de plek waar materiaal vrijkomt maar ook daar waar
het materiaal weer nodig is.”
Kringlopen
De organisatie richt zich op het sluiten van de materiaalkringlopen. Bij bedrijven worden glas (verpakkingsglas en vlakglas),
elektronica, metaal, kunststoffen, plastic papier en biogeen materiaal apart ingezameld. Het sluiten van deze kringlopen is voor
de organisatie van belang vanwege de financiële kwestie, maar is tevens een principekwestie. Zo willen ze laten zien dat het
mogelijk is om een keten op hetzelfde niveau te sluiten in plaats van dat deze op een lager niveau gesloten wordt. de
organisatie ziet hierin als afvalverwerker een voorbeeldfunctie voor zichzelf weggelegd. Daarnaast is het tevens een
meerwaarde naar de klanten toe. Samenwerking is voor het sluiten van kringlopen van cruciaal belang. Alle ontwikkelingen die
de afgelopen jaren zijn bereikt waren in samenwerking met de partners. Dit zijn vaak partners die het product weer innemen, in
sommige gevallen is dit tevens de ontdoener. Samen met partners kijkt de organisatie naar specificaties en kwaliteitseisen
waaraan producten moeten voldoen, vervolgens worden deze samen ontwikkeld. Alle ketens die de organisatie heeft kunnen
sluiten zijn in samenwerking met een partner geweest, vaak zelfs met twee: de ontdoener en de afnemer. De samenwerking
gebeurt vooral op basis van intentieverklaringen waarin wordt uitgesproken dat iets exclusief met een partner ontwikkeld wordt.
Veel is dan ook op vertrouwen en (persoonlijke)relatie gebaseerd. Hierbij is het vooral van belang of bijvoorbeeld de directie of
een inkoper van een bedrijf achter de circulaire economie staat en hierin gelooft. Uiteindelijk worden er bij de daadwerkelijke
levering wel contracten en afspraken gemaakt. In het voortraject is het echter wat losser.
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In bovenstaande tekening is de kringloop te zien van een stofzuiger (elektronica). de organisatie zamelt materiaal in waarvan
personen zich willen ontdoen. Een deel hiervan vloeit al weg naar de lekstromen omdat dit niet apart wordt weggegooid,
zodoende eindigt dit alsnog in een verbrander. Het ingezamelde materiaal wordt vervolgens gerecycled. Wanneer dit plastic is
komt dit via een aantal tussenstappen bij andere bedrijven, weer terecht bij de producent van de stofzuiger. De overige
materialen in de stofzuiger gaan vervolgens in een nieuwe kringloop draaien, dit kan zowel down- als upcycling zijn. de
organisatie doet niet aan refurbishment omdat de marges daar heel klein zijn. De materiaalkosten zijn hierbij meestal maar een
klein deel van de prijs. De producten heeft dan ook liever dat een geheel nieuw product verkocht wordt. de organisatie is
begonnen door zich te richten op een moeilijk materiaal van de stofzuiger namelijk plastic. Vervolgens is het stapsgewijs verder
gaan kijken naar wat er met de andere materialen in de stofzuiger kan en hoe dit te doen.
Waardecreatie
Naast het creëren van financiële waarde creëert het business model van de organisatie tevens andere waard. Deze worden
door respondent 2 omschreven als het instaat stellen van fabrikanten om grip te houden op hun (lokale) grondstoffen.
Zodoende worden er minder virgin materials gebruikt en wordt het uitsorteren gedaan door mensen met afstand tot de
arbeidsmarkt. Zo worden er dus ook sociale en ecologische waarde gecreëerd. De verduurzaming die dit business model
oplevert is het besparen van grondstoffen en het reduceren van de CO2-uitstoot. Voor de stakeholders van de organisatie is het
creëren van meerdere waarde niet heel erg van belang. De financiële waarde zijn uiteraard voor iedereen van belang. Op het
gebied van ecologie geeft de organisatie certificaten aan klanten over de besparing die het goed verwerken van afval oplevert.
de organisatie gebruikt dit tevens als verkoopargument om nieuwe klanten te binden. Nu is het nog mogelijk voor de organisatie
om zich op dit gebied te onderscheiden, later allicht niet meer. Daarnaast helpt en adviseert het klanten soms ook op het gebied
van circulariteit en hoe de bedrijfsvoering verduurzaamd kan worden.
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Strategie
Op het gebied van strategie kiest de organisatie ervoor om zich te onderscheiden op dit vak. Het profileert zich als de partij op
het gebied van de circulaire economie, zeker naar corporate klanten. Het levert daarnaast in sommige gevallen een dienst voor
de afvalinzameling op kantoren. Deze persoon evalueert of het afval scheiden goed gebeurt en wat zij kunnen verbeteren. Een
verschil tussen een circulaire strategie en een conventionele strategie is er voor de organisatie niet. Voor hun is het circulaire
aspect normaal, afval storten is immers verboden en dus zijn zij zelf continue opzoek naar manieren om het afval te
hergebruiken, wat zij tevens wettelijk verplicht zijn. Wel kiest het ervoor om op dit gebied innovatief te zijn. In de strategische
plannen is de organisatie zeer afhankelijk van zijn partners. Vooral de goodwill speelt hierbij een rol. Zo is het van belang dat
een klant zijn afval scheidt, maar ook dat er afnemers zijn voor de producten. In deze afhankelijkheid is de organisatie echter
wel kwetsbaar. In voorbeeldprojecten hangen ze erg vast aan de partners. Zo zijn er afspraken om met een klant ontwikkelde
plastic toepassingen niet aan concurrenten van die klant te leveren. In het voorbeeld van plastic zou er dus niet aan een andere
stofzuigerfabrikant geleverd worden maar allicht wel aan een fabrikant van bierkratten. Om deze afhankelijkheid terug te
brengen probeert de organisatie zijn klanten dan ook te diversifiëren. de organisatie zou daarnaast graag zien dat de
strategische verantwoordelijkheid voor reststoffen er één is die tussen zowel producenten als afvalverwerkers wordt gedeeld.
Op deze manier kan er gegarandeerd worden dat er geen ongewenste stoffen aanwezig zijn in de grondstoffen.
Organisatie
De belangrijkste verschillen met de organisatie van een conventioneel (lineair) business model voor respondent 2 zijn het
continu opzoek zijn naar manieren om materialen hoogwaardig in te zetten. Daarnaast is ook de samenwerking anders, deze
vraagt erom klanten en afnemers mee te krijgen. Daarnaast is ook de insteek om zo min mogelijk te verbranden of te storten
anders. Om het gewenste business model te organiseren is het voor de organisatie erg van belang om kennis te hebben van
materialen. Zo is er binnen de organisatie een groep mensen die continu bezig zijn met het zoeken naar oplossingen voor
materiaalstromen. Deze kennis en kunde is apart georganiseerd om met alle materialen om te kunnen gaan.
Aspect:
Wet- en regelgeving

Effect:
Zowel
positief
negatief

Financiering

Zowel
positief
negatief

als

Subsidie

Zowel
positief
negatief

als

Invloed techniek

Zowel
positief
negatief

als

Maatschappelijke
ontwikkelingen

positief

als

Zonder wetgeving om afval apart in te zamelen zou wat de
organisatie doet niet mogelijk zijn. Elektronica recycling is van de
grond gekomen door een wet die zei dat er betaald moest worden
voor het recyclen van elektronica. Belemmerend is het echter ook
bijvoorbeeld wanneer materialen worden gezien als afval. Dan
mag er opeens veel minder dan wanneer het als product wordt
gezien.
de organisatie is gevoelig voor de grondstofprijzen. Hogere
grondstofprijzen zijn gunstiger, lage prijzen zijn dit weer niet. Het
kleine verschil tussen virgin grondstoffen en gerecyclede
grondstoffen heeft ook een negatief effect.
Voor ontwikkelingen maakt de organisatie gebruik van
ontwikkelsubsidie welke positief zijn. Een SDE-subsidie in het
verleden heeft de houtmarkt echter verstoort. Hierdoor was er
minder hout beschikbaar wat weer een negatief effect had.
Er kan nu meer op het technische gebied van afval verwerken, het
hergebruik van afval is daardoor makkelijker. Nieuwe producten
zijn echter wel complexer geworden. Het recyclen hiervan en de
haalbaarheid van het recyclen wordt daardoor minder
Tijd zit mee, meer aandacht van de overheid en de burger, het
leeft onder hen.

Verdienmodellen
De verdienmodellen waar de organisatie gebruik van maakt zijn niet veranderd als gevolg van de circulaire economie. Het werkt
nog steeds met verdienmodellen die het voorheen ook gebruikte deze zijn: pay per view (maar dan per keer afval ophalen),
abonnementen en afval als waarde. Het businessmodel dat door de organisatie is ontwikkeld is levensvatbaar. Het verdien
model geldt enkel voor de organisatie en er zijn dan ook geen afspraken om inkomsten en kosten te verdelen. In de
samenwerking met andere partijen is de organisatie vooral trots op de wil die is getoond en het feit dat het relatief snel is
gegaan in maar een paar jaar tijd.
Om de circulaire economie in de toekomst een boost te geven is het volgens respondent 2 van belang om het prijsverschil
tussen virgin materialen en recycle materialen kleiner te maken, bijvoorbeeld door middel van wetgeving. Ook de overheid
speelt hierin een belangrijke rol door het goede voorbeeld te geven en bijvoorbeeld circulair in te kopen. Als laatste dient de
wetgeving aangepast te worden. Onduidelijkheden moeten weg genomen en het dient consequenter te worden. Een voorbeeld
dat gegeven is zijn geld muntjes. Er zijn stromen waardoor er veel muntjes meekomen. Deze vertegenwoordigen een grotere
nominale waarde dan intrinsieke waarde, het is nu echter onduidelijk wat hiermee moet gebeuren.
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Interview 3
Circulaire Economie en inleiding
Circulaire economie staat volgens respondent 3 voor het optimale waardbehoud van producten in een keten. respondent 3
voegt daaraan toe ‘het sluiten van stoffenkringlopen’. De belangrijkste aanleidingen om met CE aan de slag te gaan was het
gebrek aan de wil om producten anders te willen ontwerpen. De juiste incentive ontbrak hiervoor. Hier is het organisatieconcept
uit ontstaan. de organisatie baseert haar businessmodel op haar ‘achtjes-model’ waarbij ze zich primair richt tot de zakelijke
gebruiker (denk aan grote corporates die laptops op de werkvloer vervangen). Zij nemen deze partijen laptops van hen over en
verhuren deze aan tweede lijn gebruikers zoals MKB, ZZP’ers maar ook particulieren. Het betreft hier dus zowel
Business2Business als Business2Consumer. Het model focust zich daarbij ook bewust op informatiestromen rondom het
apparaat, het gebruik, de samenstelling etc. (big data). Zo kan het product helemaal gevolgd worden (via Track&Trace). Dit
zodat er niets verdwijnt en er grondige analyses gemaakt kunnen worden voor de diverse stakeholders (van zowel het product
als geheel als de materialen waarmee het gemaakt is). Dit onderdeel maakt het model circulair en niet een ordinaire
doorverkoop methode. De zakelijke eerste lijn gebruikers ontvangen namelijk een terugkoppeling van wat er met het product
gebeurt. Vanaf aanschaf door de eerste gebruiker wordt het product geregistreerd bij de organisatie (mits voldaan aan
duurzaamheidseisen). Vervolgens kan meteen gevolgd worden welke materialen ermee in omloop zijn (denk aan kostbare
metalen zoals neodymium). Dit is na een x aantal jaar voor recyclers, OEM (Original equipment manufacturer) en producenten
van belang, omdat zij zo weten welke grondstoffen er dan vrijkomen. Zo hoeven bepaalde grondstoffen dan niet nogmaals
gewonnen te worden, maar kunnen ze opnieuw gebruikt worden. Zover is de organisatie nog niet, maar dit is de ideale
uitgangssituatie.
Kringlopen
De voornaamste kringloop die gesloten wordt is de productkringloop. Het product wordt namelijk als geheeld doorgespeeld aan
een tweede lijn gebruikers zonder dat ze uit elkaar worden gehaald e.d.. Daarnaast wordt ook de grondstoffen- of
materialenkringloop meer sluitend gemaakt. Ook wordt gesproken over een informatie kringloop, maar respondent 3 merkt
daarbij gelijk op dat deze meer past binnen de organisatie bouwsteen van het model. Het sluiten van de kringlopen is van groot
belang voor de kern van de bedrijfsvoering. Uit deze gedachte is de organisatie dan ook ooit begonnen. Samenwerking is van
groot
belang
voor
de

bedrijfsvoering. Ze baseren zich op een gedeeld principe met haar keten partners en dat is ‘shared responsibility’. De gedachte
is dat iedere stakeholder met open boek zaken moet doen om de CE te laten slagen. Hierin draagt iedere partij zijn eigen
verantwoordelijkheid. Zo wordt ‘greenwashing’ door diverse partijen ook tegengegaan. Naast de samenwerking met
ketenpartners is het voor optimaal waardebehoud ook van belang om de consument mee te nemen in dit proces. Door
bijvoorbeeld zuiniger om te gaan met producten, gaan deze langer mee en blijft waarde van diverse apparaten langer
behouden. De samenwerking zit ingebakken in het model en is daarom niet contractueel vastgelegd. de organisatie staat als
stichting los van alle aparte partijen waarmee wordt samengewerkt. Zo blijft ze zo onafhankelijk mogelijk en vervult ze een
regisserende rol in het gehele proces.
Waardecreatie
Los van de financiële waarde uit service fees en de ecologische waarden uit het sluiten van kringlopen, worden er ook sociale
waarden gecreëerd. Zo merkt respondent 3 op dat informatie (zoals net benoemd) nodig is vanuit de producent over hoe haar
producten in elkaar steken. Zo kunnen er op sociale werkplaatsen meer mensen worden opgeleid om bijvoorbeeld laptops te
ontmantelen en te repareren etc. Er dus zeker sprake van meervoudige waardecreatie. Wat betreft de verduurzaming die het
model oplevert, merkt respondent 3 op dat hij wel kritisch moet blijven. Gewoonlijk wordt duurzaamheid namelijk als iets
omschreven waarbij een product zolang mogelijk gebruikt wordt. Echter, in dit model worden producten eerder uit de
gebruikersketen gehaald. Dit gebeurt om de producten zo dichtmogelijk bij huis te houden. Het is namelijk algemeen bekend dat
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de ontmanteling van laptops op een hoogwaardigere manier geschied dan in derdewereldlanden (waar laptops doorgaans
eindigen in de gebruikersketen). respondent 3 is ervan overtuigd dat het vroegtijdig hoogwaardig ontmantelen van het systeem,
ecologisch meer oplevert dan het product uit het oog verliezen op een derde wereldmarkt. Een LCA (Life Cycle Analyse) die
deze stelling hard maakt, ontbreekt echter nog.
De zakelijke klanten van de organisatie hebben ook baat bij de meervoudige waardecreatie. Dit is namelijk goed voor hun MVOrapportage. Dit is voor bedrijven ontzettend belangrijk. Bovendien eindigen herkenbare apparaten niet op de vuilnisbelten in de
derde wereld, iets waar imagoschade uit kan voorkomen. Ook wordt middels de track&trace methode van tevoren afspraken
gemaakt met producenten over materialenstromen die nog hun kant op gaan komen. Een deel van de opbrengst wordt
geïnvesteerd in een innovatiefonds, waardoor de producenten nog beter en efficiënter kunnen ontwerpen. Allemaal
meervoudige waarden die ook van belang zijn voor de meewerkende partijen.
Strategie
Momenteel is de organisatie bezig met het ontwikkelen van een soort franchisemodel van het bestaande businessmodel om
deze ook op andere plekken in te zetten. de organisatie is momenteel enkel nog operatief in Nederland. De internationale
ambitie is er dus. Niet alleen geografisch kan het model elders inzetbaar zijn, maar ook op andere sectoren kan het model
operatief worden. Nu wordt er enkel ingezet op laptops, desktops en tablets.
Het grote verschil in typen strategie (lineair/circulair) is volgens respondent 3 het stukje samenwerking en gedeelde
verantwoordelijkheid. Circulair ondernemen is voor een groot deel proces (management) in plaats van product en niet alleen
kijken wat het individueel per partij oplevert. Als alle partijen hun circulaire aandeel leveren in de keten, dan kan de organisatie
in principe een stapje terug doen. Hiermee impliceren zij echter niet dat dan ook de verantwoordelijkheid over de restmaterialen
stopt. Hierover voelen zij altijd enige verantwoordelijkheid.
Organisatie
De verschillen in organisatie tussen een circulair- en conventioneel businessmodel zitten volgens respondent 3 en respondent 3
vooral in:
•
Het sluiten van kringlopen.
•
Toegang hebben tot is belangrijker dan eigenaar zijn van.
•
Creatie en uitwisseling van meervoudige waarde.
•
Altijd samen, kan nooit alleen.
•
Eindgebruikers meesturen in de keten (shared responsibility)
De consument wordt nog te vaak vergeten in de keten. Producenten en ondernemingen willen van alles doen om duurzamer en
circulairder te handelen, maar laten het vanaf gebruik helemaal gaan. Foute instelling volgens beide heren.
Wilskracht en een andere kijk op ondernemen zijn cruciaal geweest voor het ontwikkelen van het businessmodel van de
organisatie. ‘Het vindt vooral plaats in de avonduren’ merkt respondent 3 op. Daarbij moet je buiten traditionele kaders kijken
om te komen tot nieuwe inventieve methoden. De sector waarin wordt geopereerd vraagt hier immers om.
De verschillende randvoorwaarden zoals deze zijn omschreven in het onderzoek hebben ieder hun eigen uitwerking gehad op
de ontwikkeling van het businessmodel. Hieronder kort toegelicht:
•
Wet- en regelgeving: neutraal. Alleen de Europese aanbestedingsregels werken soms tegen. Daarbij is de wetgeving
omtrent afval nog zo complex samengesteld wat veel bedrijven ervan weerhoudt om circulair te ondernemen.
•
Financiering: geen belemmering. Er bestaat een risico dat second users hun apparaat niet terugbrengen en daarmee
hun retourpremie mislopen. Hiermee verdwijnt het product dan als het ware uit de keten. Dit soort risico’s zitten altijd
ingebakken in de financiering van het businessmodel. Ze zijn daarbij niet altijd schadelijk. De financiering geschiedt
eigenlijk in de vorm van een beschikbaarstelling door producten. Als bedrijven hun apparaten niet beschikbaar stellen,
kan de organisatie immers ook niets doen.
•
Subsidie:In de opstartfase  positief!
•
Invloed techniek: IT, track&trace en de webshop werken positief uit voor het model.
•
Maatschappelijke ontwikkelingen: De huidige aandacht voor CE legt de organisatie geen windeieren. Het model krijgt
dan ook veel aandacht en heeft daarmee een positieve invloed.
Verdienmodellen
Wat betreft het verdienmodel wordt eerder in het gesprek aangekaart dat de regisserende rol wordt gefinancierd door de
revenuen uit het model (beschikbaarstelling). De bijbehorende verdienmodellen zijn de volgende:
•
Abonnementen
•
Functionele huur of lease
•
End of 1st use
Deze verdienmodellen maken het businessmodel van de organisatie een levensvatbaar model met in ogenschouw alle
voorzichtigheden waar een start-up mee te maken heeft. Het verdienmodel geldt voor zowel de organisatie als voor
meewerkende partijen. Hier zijn met deze partijen dan ook afspraken over gemaakt. Niet de verdeling van de inkomsten op zich,
maar wel over de voorwaarden van samenwerking. Met de stakeholders zijn afspraken gemaakt over de o.a. service-fee die zij
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ontvangen. Met de first users zijn er afspraken over het beschikbaar stellen van het product (ze krijgen de netto-benefit
onderaan de streep weer terug). Daarnaast zijn er contracten met de service partijen die service moeten verlenen als dat nodig
is. En tot slot zijn er nog de gebruikscontracten met de second users (geen conventioneel koopcontract). De samenwerking
heeft voor de organisatie meer een regisserende rol zoals eerder benoemd. Dit valt moeilijk onder te brengen onder de gegeven
termen zoals uiteengezet op de vragenlijst.
Een probleem/obstakel in de samenwerking tussen diverse partijen is voornamelijk dat er nog veel uitgelegd moet worden. De
onconventionele benadering van de organisatie is nog vrij onbekend bij veel partijen. Europese aanbestedingswetten zijn
daarbij ook teveel gericht op de korte termijn. De omschakeling naar lange termijn denken is nog erg lastig.
Boost Circulaire Economie
Gebruik moet belangrijker worden dan bezit. Deze gedachte sijpelt langzaam door in het consumentengedrag, maar nog veel te
weinig! Meer aandacht zou een steun in de rug zijn van de CE.
1. Ook moet de mening omtrent refurbishment en tweedehands producten veranderen. Er ligt nog te veel focus op het
willen bezitten van nieuwe producten, terwijl een gebruikt product vaak even goed kan zijn. Dit vergroot de
gebruiksduur van een product.
2. Er moet minder koppelverkoop komen op hardware. Deze is nog te veel verknoopt met de software, waardoor
producten veel sneller aan het einde van hun gebruikscyclus zitten.
3. Er zit een heel verdienmodel in het koop-op-afbetaling systeem van grote webshops. 80% van de online aankopen
gaan weer in retour. Dit creëert op zichzelf een hele nieuwe markt waar die partijen aan verdienen. Dit systeem is
heel lastig bloot te leggen. Een refurbished product zoals bijvoorbeeld aangeboden bij Leapp, is de uitwas van een
systeem waarbij het een retourproduct is van een eerste aanschaf.
4. Wetgeving en risicoprofielen van banken creëren een nieuw financieringsvraagstuk

Interview 4
Circulaire Economie
Circulaire economie houdt voor respondent 4 vooral in dat er lokaal naar duurzame oplossingen gezocht wordt voor
grondstof (of in zijn geval energie) vraagstukken. Het lokale aspect maakt het voor veel mensen ook
inzichtelijker en vatbaarder in tegenstelling tot grote globale economische processen. Persoonlijk is respondent
4 betrokken bij de CE vanuit zijn geschiedenis bij de Rabobank. 45 jaar geleden was dit nog een lokale
boerenleenbank waar coöperaties nog veel contact hadden met de burger, dit is tegenwoordig allemaal veel te groot en
centraal geworden. Zo ook met energie. Hij wil energie leveren aan lokalen door lokalen vanuit een kleine schaal waar
mensen nog eens binnen kunnen lopen voor een vraag of advies. de organisatie is een lokale
energieleverancier die vanuit lokale opwekking van energie, stroom wil leveren aan de huishoudens van
Zutphen. Een voorbeeld hiervan het opwekken van stroom via de gft van de Zutphenaren. In een afspraak met de
lokale afvalverwerker Circulus Berkel is er een overeenkomst gesloten die het mogelijk maakt om met een
biovergister in combinatie met generator, stroom op te wekken. Er wordt momenteel gewerkt aan dit
proces om haar impact te vergroten. Daarnaast is de organisatie ook bezig met een zonnepark met
zonnepanelen. Deze worden door een 70-tal leden betaald waarop zij vervolgens via postcoderoosregeling de
energiebelasting over de thuis verbruikte en in het park opgewekte stroom terugkrijgen. In 10 jaar hebben de leden
hun inleg terugverdient. ZuthpenEnergie heeft als uiteindelijke doelstelling een geheel energie neutraal stroomnet
waarbij burgers niet langer afhankelijk zijn van grote vervuilende leveranciers, dit alles met eigen zeggenschap.
Kringlopen
Er wordt voornamelijk een grondstoffen kringloop gesloten ten behoeve van de duurzame energievoorziening, denk
aan het gft-voorbeeld of het zonnepark. Het sluiten van kringlopen draagt vooral bij aan de bewustwording bij de
klanten van de organisatie. In die zin is dit een belangrijk aspect, maar niet te kern van de bedrijfsvoering. de organisatie
wil vooral aantonen dat stroom ook dichtbij huis opgewekt kan worden en er niet allerlei transportkosten en
vervuiling nodig is om het hier te krijgen. De mate van samenwerking is van cruciaal belang. De afvalverwerker
benaderde de organisatie zelf met de mogelijkheid van gft-verbranding. Zo kunnen twee partijen elkaar dus van
dienst zijn. de organisatie is aangesloten bij de de Duurzame Energie Unie (vanaf nu DEU genoemd). Dit is een
overkoepelende organisatie waarbij allerlei lokale energieleveranciers zijn aangesloten. Dit samenwerkingsverband is
van groot belang voor de organisatie om zo te concurreren tegen de gevestigde orde van energieleveranciers.
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De bovenstaande figuur legt uit dat leden van de organisatie investeren in bijvoorbeeld zonnepanelen. Deze
wekken stroom op die wordt geleverd aan DEU,. die via de belastingdienst ook een korting realiseert op
de energiebelasting te betalen door de investerende leden. Dit is slechts één voorbeeld van een model. Voor
bijvoorbeeld het gft- verhaal geldt weer een geheel ander model.
Waardecreatie
Naast financiële waarden, worden er uiteraard ook ecologische waarden gecreëerd doordat er grondstoffen
kringlopen worden gesloten en er minder energie nodig is uit fossiele brandstoffen. Daarnaast heeft Zutphen
ook te maken met een groot tekort aan arbeidsplaatsen. respondent 4 hoopt middels duurzame initiatieven als
deze ook extra banen te creëren voor de regio. Hiermee zouden er dan ook ecologische waarden gecreëerd worden.
Deze waardecreatie levert een verduurzaming op voor de manier waarop er energie wordt opgewekt en zou op de
lange termijn vaste banen moeten opleveren voor de regio. Banen die niet langer afhankelijk zijn van onzekere
fossiele brandstoffen. Voor de samenwerkende partijen zijn vooral de ecologische waarden van groot belang. Zij zijn
de onderscheidende factor van de grote energieleveranciers.
Strategie
Tussen de basis van klassieke- en circulaire strategieën zit niet erg veel verschil volgens respondent 4. Ze zijn beide
gebaseerd op het dekken van uitgaven via inkomsten, zo stelt hij. Het verschil zit m vooral in waar je wel en niet in
handelt. Voor de strategische planning van de organisatie is zij volledig afhankelijk van haar
samenwerkingspartners. Zonder deze partijen zou de organisatie geen bestaansrecht hebben. Ze hebben nu nog
‘onvoldoende vet op de botten’ om zelfstandig te zijn.
Organisatie
Het belangrijkste verschil met een conventioneel businessmodel is dus vooral waar je je mee bezighoudt en of dit
op een duurzame manier gebeurt. Volgens respondent 4 is het belangrijkste aspect in de opzetten van een
circulair businessmodel dat alle betrokken partijen vanuit verschillende achtergronden komen. Zo heb je een mix
van diverse kennis en karakters. ‘Je moet niet alleen idealisten hebben of techneuten, maar ook mensen die de
marktwerking vorm kunnen geven en die het hele verhaal financieel en juridisch kunnen ophoesten.’ Wat betreft de
randvoorwaarden heeft ieder kenmerk zijn specifieke uitwerking op het businessmodel van de organisatie. Zo
hebben wet- en regelgeving zowel een afremmende als stimulerende werking op een BMCE. Het is dus moeilijk te
zeggen of ze een positieve, dan wel negatieve uitwerking heeft op het businessmodel van de organisatie. De
financiering is niet het moeilijkst, als je een goed verhaal hebt kom je er volgens respondent 4 wel. Subsidie heeft
momenteel een positieve uitwerking op het BMCE van de organisatie. Zonder subsidie zou ze nog niet kunnen
voortbestaan. Toch is het doel om hier op den duur vanaf te stappen. Dit is ook eerlijker naar de gemeente
toe volgens respondent 4. Uiteraard is de invloed van techniek zeer belangrijk en behoeft geen verdere
toelichting. Tot slot hebben ook de maatschappelijke ontwikkelingen een zeer positieve invloed op de
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organisatie. Je ziet dat mensen zich weer in beweging brengen bij grote gebeurtenissen omtrent duurzaamheid. Zo
heeft het klimaatakkoord van Parijs een nieuwe golf klanten in beweging gezet om ook duurzaam te handelen.
Verdienmodellen
Wat betreft de bijbehorende verdienmodellen maakt de organisatie gebruik van de volgende modellen:
•
Abonnementen
d.m.v.
leden
die
bijdragen aan
diverse projecten van de organisatie en
vervolgens fiscale korting ontvangen.
•
Conventionele verkoop is de verkoop van de energie aan haar klanten.
•
Crowdfunding vind plaats doormiddel van de hulp in financiering omtrent de zonnepanelen in het
zonnepark. Tegen betaling doen burgers hieraan mee en ontvangen zij een bijdrage terug zodra het
project gerealiseerd is. Hangt sterk samen met abonnementen.
•
Donaties ontvangt de organisatie ook.
Ook levert zij gratis advies aan burgers, zelfs als ze geen lid zijn van de organisatie.
Het BMCE van de organisatie is momenteel nog niet levensvatbaar. Dit heeft nog enkele jaren nodig verwacht
respondent 4. De betrokken partijen hebben allen baat bij het verdienmodel van de organisatie. Ze is een van de vele
leveranciers die een bijdrage leveren aan de cashflow van DEU. En bijvoorbeeld ook de afvalverwerker heeft baat bij
het verdienmodel. Er zijn dan ook diverse afspraken gemaakt over de verdeling van de verdienmodellen. Zo zijn er
verschillende marges over de inkomsten die iedere partij genereerd. Draag je een debiteurenrisico dan ontvang je
meer, draag je dit risico niet dan ontvang je minder. de organisatie heeft ervoor getekend dat ze het
debiteurenrisico wel draagt en ontvangt daar ook een hogere bijdrage voor. De samenwerking typeert respondent 4 als
een waardeketen. Diverse partijen houden elkaar bij de les. Zo dragen ze allen hun steentje bij aan die
waardketen. De professionaliteit kan nog een stuk beter in de organisatie van de organisatie. Het is nog
teveel een idealisme. Het moet echt daadkrachtig beleid worden waar iets mee wordt bereikt (impact). Op alle
fronten van energiebesparing is de organisatie momenteel operatief. Dit ziet respondent 4 dan ook als een
pluspunt aan de organisatie en haar samenwerking.
Boost Circulaire Economie
Economische-, dan wel maatschappelijke veranderingen die noodzakelijk zijn om de CE een boost te geven zijn:
•
Een goed werkend verdienmodel
•
De rol van de overheid (voorbeeldrol, leiderschap en meer visie)
•
Meer vastigheid in beleidsvoering. De continue verandering van regelgeving maakt het voor ondernemers
ontzettend lastig om eenduidig beleid te voeren.
Interview 5
Algemene vragen
De groothandel, de organisatie, is een onafhankelijke partij, die stoelen van Interstuhl importeert. Interstuhl is haar enige
leverancier. Het bedrijf is momenteel bezig met het ontwikkelen van een plan om naast conventionele verkoop, ook de circulaire
economie een grotere rol te geven binnen het bedrijf. Volgens respondent 5, directeur van de organisatie, betekent de Circulair
Ecomomie voorzichtiger omgaan met grondstoffen. Hiermee bedoelt hij dat gronstoffen langer in gebruik moeten zijn. De ideale
situatie zou zijn dat er geen of minimaal verlies van grondstoffen is’. de organisatie wilt als groothandel dan ook de levensduur
van hun producten (en grondstoffen) verlengen.
De organisatie is zes jaar geleden lid geworden van de Stichting Circulaire Economie. Deze heeft de organisatie overtuigd om
ook in het gedachtegoed van de Circulaire Economie te gaan geloven. Hierdoor zijn zij gemotiveerd geraakt ook de circulaire
economie toe te passen op hun bedrijfsactiviteiten. De bedrijfsactiviteit waarop de circulaire economie wordt toegepast bij de
organisatie is de verkoop van de stoelen, onderhouden hiervan en het demonteren van de stoelen. De precieze activiteiten zijn te
beschrijven in vijf stappen, welke onder het kopje ‘kringlopen’ zullen worden besproken.
De one-liner die de businesspropositie van de organisatie het beste omschrijft is: ‘Het verkopen van producten met een verhaal’.
‘Het verhaal van waar de stoel is geweest, hoe leuk is het om te vertellen dat, ik noem maar even wat, de Minister-president
erop heeft gezeten? De kruk is de mooiste niet, maar heeft wel een verhaal‘. Dit verhaal wordt bijgehouden in het
onderhoudsboekje dat bij de stoel zit. Hierover wordt gezegd:
Zeker door zo’n onderhoudscontract proberen we echt vinger aan de pols te houden. We houden dus ook contact met de klant.
Enerzijds heeft het commercieel voor ons ook waarde, omdat we steeds over de vloer komen bij de klant, maar anderzijds
houden we ook de producten in de gaten (…) en kunnen we gelijk aan tafel schuiven om vervolgens de stoelen terug te nemen’
Kringlopen
Het sluiten van de kringloop van de organisatie gebeurt via de volgende stappen:
De eerste stap vindt plaats bij Interstuhl, hier worden de stoelen ontworpen. Interstuhl voegt een milieudocument bij hun stoelen,
waarin precies in staat uit welke materialen de stoel is opgebouwd.Ook beschikt Interstuhl over diverse milieucertificaten. De
volgende stap is het verschaffen van een abonnement. Bij dit abonnement wordt enkel betaald voor het aantal zituren. Dit staat
momenteel nog in de kinderschoenen, sinds er nu drie verkocht zijn. Wel wordt door de organisatie bij elke stoel in het derde,
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zesde en achtste levensjaar een ‘APK’ gehouden. Zo wordt de levensduur van de stoelen verlengd en wordt vinger aan de pols
gehouden bij de klant.
Wanneer de stoelen na gemiddeld acht jaar bij de organisatie terugkomen, worden soms enkele zaken aangepast, zoals nieuwe
aanleggers of nieuwe wielen. Deze stoelen worden door de organisatie ‘NextLife’ genoemd. Momenteel worden ongeveer 20 tot
25% van de stoelen in zicht gehouden.
Na nogmaals acht jaar, krijgt de organisatie opnieuw de stoel terug. Nu is hij niet meer bruikbaar voor kantoorwerk, maar nog wel
voor thuisgebruik. Er wordt in deze fase een nieuw design gegeven aan de stoel. Met productontwerpers wordt een nieuw design
gegeven aan de stoel. Deze fase wordt ‘Weder by de organisatie’ genoemd.
Wanneer de stoel vervolgens ‘op’ is en niet meer kan worden gebruikt als stoel, wordt er gekeken wat ermee gedaan kan
worden. Deze laatste fase wordt ‘360’ genoemd door de organisatie. Een voorbeeld zijn lampen die door Lampatti worden
gemaakt van het voetkruis van de bureaustoel. Ook worden nu krukken ontworpen van de kunststof van de bureaustoelen. Dit
wordt gedaan zodat inzichtelijk is, waar de grondstoffen heen gaan en wat ermee gebeurd. De gemaakte producten worden ook
bij de organisatie verkocht. Overigens kunnen niet alle materialen op redelijke manier worden teruggebracht in de markt. De
restmaterialen, waarmee niets gedaan kan worden (bijvoorbeeld schroeven), worden opgestuurd naar partners die deze wel
kunnen gebruiken of gaan terug naar de fabriek.
Hieruit blijkt dat de organisatie, ondanks dat zij niet vanaf het begin de verantwoordelijkheid heeft over de grondstoffen, zich
verantwoordelijk voelt voor uiteindelijk restmateriaal.
Op dit moment is het sluiten van de kringloop nog niet belangrijk voor de bedrijfsvoering van de organisatie. Als reden hiervoor
noemt Respondent 5 dat de markt hiervoor te klein is om er een businessmodule van te maken. Dit waarschijnlijk doordat de
garantie op tweedehands producten korter is en de prijs hetzelfde is als voor een nieuw product. Er zijn enkele circulaire stoelen
en krukjes verkocht, maar dit vormt geen onderdeel van de bedrijfsvoering.

In bovenstaande tekening wordt de kringloop en bijbehorende stappen weergegeven.
Strategie
De organisatie creëert naast financiële ook sociale waarden. Zo werken zij samen met ‘ervaren jaren’. Dit zijn ouderen die al met
pensioen zijn, maar toch nog graag willen werken. Zij worden ingehuurd voor bijvoorbeeld het uit elkaar halen van de stoelen in
de laatste fase van de stoel. Hiermee worden zij bezig gehouden en worden hen sociale contacten geboden. Hiernaast wordt
samengewerkt met een sociale werkplaats.
Hiernaast wordt er een verduurzaming gecreëerd doordat een stoel niet wordt weggegooid, maar in elke stap opnieuw als nieuw
wordt omgebouwd, zodat het een nuttig product blijft. Uiteindelijk worden de stoelen uit elkaar gehaald en gaan de materialen
naar partners toe. Hierdoor worden de grondstoffen langer gebruikt. De verduurzaming die plaatsvindt is dus het sluiten van de
kringloop en het verlengen van de levensduur van de stoelen, waarbij zicht houden op de grondstof een belangrijk onderdeel is.
Volgens Respondent 5 is het van belang dat bij de 360-fase wordt samengewerkt met partners die dezelfde gedachten hebben.
Zij zullen het dus ook belangrijk vinden om naast geld te verdienen, bij te dragen aan de circulaire economie. Wel benadrukt hij
dat het altijd belangrijk blijft om geld te verdienen. Er moeten immers mensen onderhouden worden in het bedrijf en ook dat
vindt Respondent 5 een sociaal waarde.

lxii

Master thesis: Business Strategy for the Circular Economy

Mariska Hilhorst (s4566033)

Om tegenover hun partners verantwoording af te leggen dat de stoelen die zij uit elkaar halen ook echt vaker gebruikt zijn en een
verhaal hebben, is er een onderhoudsboekje waarmee dat aangegeven kan worden. De partners kunnen hierdoor zien dat de
stoelen een lange gebruikstijd hebben gehad.
De ‘360-fase’ moet in de toekomst in de strategie van de organisatie meer naar voren komen. Het wordt een subonderdeel naast
de conventionele verkoop. Er komt dan ook een apart businessplan voor.
Volgens Respondent 5 is deze tweedeling in het bedrijf van belang, doordat de cash flow anders wordt bij het verschaffen van
abonnementen (en leasing), waarbij zituren worden verkocht in plaats van het product. Doordat er meer druk wordt gezet op de
cash flow, moet er ook een andere strategie komen. Momenteel is die strategie nog niet mogelijk, doordat de financiering nog niet
rond is.
De organisatie is in zeer grote mate afhankelijk van Interstuhl. Wanneer Interstuhl stoelen zou gaan produceren die niet uit elkaar
zouden kunnen worden gehaald, zou dit een enorm probleem zijn. Respondent 5 geeft aan dat de organisatie nooit van
leverancier zouden veranderen. Er is vertrouwen dat Interstuhl zal blijven werken op de manier zoals zij nu werken. Bij de partij in
de 360-fase is een dergelijke afhankelijkheid er minder. In principe kunnen altijd andere partners gezocht worden.
Organisatie
Binnen de organisatie vindt Respondent 5 niet dat er, naast dat de druk op de cash flow groeit, veel verschillen bestaan tussen de
organisatie binnen een conventioneel businessmodel ten opzichte van een BMCE. Bij de organisatie Interstuhl is nog geen
verandering te zien binnen de organisatie. Hij benadrukt hierbij dat het blijft gaan om verkoop, maar in plaats van een nieuw
product er een product wordt verkocht ‘met een verhaal’. De denkwijze en strategie binnen de organisatie blijven hetzelfde. Wel
belangrijk acht Respondent 5 dat binnen de organisatie iedereen moet geloven in de circulaire economie en hier noodzaak in ziet.
Dit is volgens hem dan ook de competentie waarover de werknemers bij de organisatie moeten beschikken.
Wat betreft de randvoorwaarden voor businessmodellen van de circulaire economie, hebben wet en regelgeving, zo hoopt
Respondent 5, uiteindelijk een positieve invloed. Ook een positieve invloed is de invloed van techniek. Door de ontwikkeling van
een betere techniek kan steeds meer worden gedaan met het materiaal van de stoelen van Interstuhl. Subsidie heeft geen
invloed, want die krijgen zij niet. Ook maatschappelijke ontwikkelingen hebben een positieve invloed gehad. De sociale
werkplaats is booming en hierdoor kan ook de organisatie hiermee samenwerken, wat goed is voor verhaal en moraal.
Verdienmodellen
De verdienmodellen die voor de organisatie van toepassing zijn:
•
Afval als waarde
•
Conventionele verkoop
•
Leasing, in de vorm van zituren
•
Abonnementen, in de vorm van zituren
Op dit moment is het verdienmodel nog niet levensvatbaar. We praten dan dus over het gedeelte van de circulaire economie. Aan
de kant van conventionele verkoop van de organisatie’s nieuwe producten is het businessmodel wel rendabel. Dit maakt het
mogelijk dat het onderdeel van de circulaire economie kan blijven bestaan.
De organisatie deelt, naast Interstuhl, slechts in de fase 360 haar verdienmodel met andere partijen. De lampen die gemaakt
worden van het voetkruis van de stoel, worden door Lampatti verkocht door de organisatie. Vervolgens gaat een percentage
hiervan naar Lampatti.
De vorm van de samenwerking tussen de ketenpartners in de ‘360-fase’ is een netwerk. De verschillende actoren in dit netwerk,
waar de organisatie onderdeel van uit maakt, promoten en versterken elkaar. Ook worden zij met elkaar in contact gebracht en
worden door de actoren in het netwerk steeds weer nieuwe partners aan elkaar voorgesteld. Doordat de actoren ook onderling
samenwerken en kennis zich verspreid, worden deze partners sterker en op deze manier kan de organisatie hier ook van
profiteren.
Een nadeel van de samenwerking tussen de organisatie en haar partners is dat elke partner een andere business heeft naast
haar activiteiten voor de circulaire economie, waarmee het geld wordt verdiend. Hierdoor verslapt zo nu en dan de aandacht voor
de activiteiten op het gebied van de circulaire economie. Hierdoor gebeurt er soms maanden niets.
Als mogelijke veranderingen om de circulair economie een boost te geven, noemt respondent 5 meer steun van de overheid, meer
media-aandacht en meer bewustwording bij de klant. De overheid zou zich meer kunnen inzetten door bijvoorbeeld minder
belasting te heffen op producten uit de circulaire economie.
Interview 6
Blok 1 – Betekenis van de circulaire economie en aanleidingen om er mee te gaan werken
Circulaire economie (CE) betekent volgens respondent 6 dat er na wordt gedacht over de hele levenscyclus van een product.
Als gevolg is het belangrijk dat producten, die om wat voor reden worden afgedaan, terug worden genomen en hergebruikt
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worden. Opvallend is dat respondent 6 in haar definitie van de CE stelt dat hier een nieuw verdienmodel bij hoort. Het
uiteindelijke doel van de CE is om tot een duurzame wereld te komen, conform de definitie uit het Brundtland-rapport.
De belangrijkste motivatie om met de CE aan de slag te gaan komt vanuit een interne motivatie. Respondent 6 geeft
aan dat haar primaire drive zingeving is. Ze denkt na over waarom ze hier is en op welke manier ze bij kan dragen aan een
betere wereld. Vanuit dit doel heeft ze besloten om niet langs de zijlijn te gaan staan, maar om juist contact te zoeken met grote
multinationals om deze vanuit binnenuit op het ‘duurzaamheidsspoor’ te krijgen.
In de bedrijfsactiviteiten van de organisatie is de CE is het best te herkennen in het zogenaamde ‘Lean Innovation Network’. Dit
is een netwerk waarin bedrijven zitten die door respondent 6 begeleid worden om ze mee te nemen in de transitie naar Lean,
Smart en uiteindelijk, hopelijk naar de CE. Respondent 6 noemt dit zelf ‘missionariswerk’ en de activiteiten bestaan met name
uit inspireren, leren visieontwikkeling, trainingen en opleiding. Dit moet niet alleen voor meer bewustwording zorgen, maar ook
de vertaalslag naar de implementatie maken.
Daarnaast is de CE te herkennen in een project dat respondent 6 in Sneek begeleid. Hier zijn ze bezig om een
broedplek/stadslab te creëren in een oud grachtenpand in Sneek. Dit pand wordt op dit moment bijna volledig circulair
verbouwd doordat oud materiaal wordt hergebruikt.
De business propositie waar de organisatie in het kader van CE aan werkt is als volgt: ‘’Samen sneller naar duurzaam succes’’.
Respondent 6 verteld vervolgens dat je duurzaam succes op drie verschillende manieren kan definiëren. Allereerst duurzaam
economisch succes, wat simpelweg betekent dat er meer geld binnen moet komen dan dat eruit gaat. Er geldt nou eenmaal een
financiële voorwaarde om als bedrijf overeind te blijven. Als tweede benoemd respondent 6 het sociale duurzaam succes, wat
de persoonlijke ontwikkeling van mensen betreft en als laatste bestaat er nog een ecologisch duurzaam succes. Deze drie
vormen zijn vergelijkbaar met People, Planet & Profit.
Blok 2 – Kringlopen
Respondent 6 geeft aan dat haar bedrijf geen maakbedrijf is en dat er daardoor geen sprake is van duidelijke kringloop, zoals
de materialenkringloop. De kern van de bedrijfsvoering van de organisatie is namelijk een kenniscirculatie om zo bedrijven
sneller met de transitie mee te krijgen. Op die manier is er dus spraken van een ‘’niet- stoffelijke kringloop, dus een kringloop in
kennis en passie.’’ Daarnaast is in het bouwproject in Sneek wel spraken van een duidelijke materialenkringloop, doordat
bouwmateriaal direct in de verbouwing gerecycled wordt.
De organisatie werkt allereerst samen met de bedrijven die aangesloten zijn bij het
Lean Innovation
Network. Daarnaast wordt samengewerkt met kennisinstellingen: Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, Hanzehogeschool,
Universiteit Groningen en de HAN. Als laatste bestaat er ook samenwerking met semioverheidsinstellingen: Kadaster,
Waterbedrijf Groningen en de GasUnie. Respondent 6 benoemd echter dat ze in de samenwerking met de overheid nog graag
zou willen uitbreiden, maar daar soms barrières in tegenkomt.
Buiten deze samenwerking is de organisatie ook bezig met een deltaplan, ‘sustainable smart society’ genoemd, en dit moet een
publiek-private samenwerking worden die ervoor moet zorgen dat het MKB sneller gaat innoveren. In deze samenwerking zit
daarom bijvoorbeeld VNO-NCW. De samenwerking is als gevolg goed te typeren als een netwerk of zoals respondent 6 zelfs
stelt: netwerken. Daarnaast zoekt de organisatie steeds vaker de samenwerking met trainers en consultants en daarom stelt
respondent 6 dat de samenwerking meer op een waardeketen begint te lijken.
Blok 3 – Waardecreatie
Waardecreatie voor de eindgebruiker is het eerste principe van Lean. Deze waardecreatie bestaat uit de eerder benoemde
economische, ecologische en sociale waarden. Daarnaast benoemd respondent 6 een morele waarde. Hiermee bedoelt ze dat
de perverse prikkels die in het huidige systeem bestaan weggenomen moeten worden. ‘’Producten moeten niet voor een
levensduur van 3 tot 5 jaar ontwikkeld worden.’’ Als gevolg heeft respondent 6 een speciale ‘interest group’ opgezet: Lean
Product Development. Doel van deze special interest group is om met behulp van kennisdeling innovatie te stimuleren, te
ondersteunen, te verrijken en/of te versnellen.
Als laatste geeft respondent 6 aan dat haar businessmodel een inspirationele waarde oplevert. Middels het Lean Innovation
Network worden kennis en succesverhalen gedeeld om op die manier te proberen andere bedrijven te inspireren hetzelfde te
gaan doen. Hiervoor worden ook bedrijfsbezoeken georganiseerd bij ervaren partners en er worden workshops gegeven. Deze
inspiratie is daarom de belangrijkste verduurzaming van het businessmodel. Respondent 6 geeft aan dat haar bedrijf geen
directe impact heeft op bijvoorbeeld CO2 uitstoot, maar de organisatie probeert daarentegen wel zoveel mogelijk bedrijven mee
te krijgen in de transitie naar een CE. Op die manier draagt de organisatie indirect zijn steentje bij door een duwtje in de rug te
geven.
De waardecreatie is erg belangrijk voor de stakeholders van de organisatie. Respondent 6 geeft echter aan dat ze nog niet
voldoende verantwoording aflegt voor deze waardecreatie. Hiervoor noemt ze bijvoorbeeld de optie om een ‘sustainability
jaarverslag’ aan te maken, maar dit is volgens respondent 6 wel belangrijk maar niet urgent.
Blok 4 – Strategie
Wat respondent 6 beoogt is om samen met een aantal bedrijven het initiatief te nemen met als doel meer tempo in de transitie
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te krijgen. De manier waarop dit gebeurd is bijvoorbeeld het eerder benoemde deltaplan. De strategie hierachter is dus de
tempoversnelling die respondent 6 sneller ziet plaatsvinden bij het bedrijfsleven dan bij overheden en kennisinstellingen. De
voorwaarde hiervoor is wel dat er een verdienmodel komt, omdat het bedrijfsleven nou eenmaal financiële prikkels nodig heeft.
Dit verdienmodel moet echter nog verder ontwikkeld worden.
Respondent 6 stelt zich vervolgens voor dat ze met een aantal bedrijven een consortium opricht waarin kennis gedeeld en
gegenereerd wordt. Deze kennis kan vervolgens gebundeld worden en verkocht worden, waarmee een verdienmodel ontstaat
voor het versnellen van de transitie naar de CE. Dit gaat in de ogen van respondent 6 verder dan de ontwikkeling van een
simpel product. Ze stelt dat er uit deze kennisgeneratie bijvoorbeeld een opleidingsprogramma uit komt. Daarnaast denkt
respondent 6 aan ‘
affiliate marketing’ waarmee ze bijvoorbeeld boeken (voor
kennis) wil verkopen. Als laatste stelt ze zich voor om bijvoorbeeld met het consortium nieuwe organisaties te sponsoren en op
die manier een aandeel te krijgen in deze organisaties. Samenvattend moeten al deze strategische benaderingen bijdragen aan
het verbinden en het genereren van kennis en daarmee bijdragen aan de benoemde stroomversnelling.
Het belangrijkste verschil tussen een normaal en circulair businessmodel bestaat volgens respondent 6 uit de ‘mindset’. Een
lineair businessmodel is meer gefocust op de korte termijn en streeft winstmaximalisatie na waarbij het risico’s minimaliseert.
Een circulaire strategie wordt veel meer vanuit passie en gevoel gedreven. In deze strategie bestaat daarom meer risico en dat
vraagt bijvoorbeeld om meer flexibiliteit. Als gevolg stelt respondent 6 dat een circulaire strategie meer moreel leiderschap
vereist.
Tussen de organisatie en haar strategische partners bestaat wel een vorm van afhankelijkheid. Deze is echter niet noodzakelijk:
‘’als ze niet willen wat ik wil, dan zijn er ook wel andere strategische partners.’’ Daarnaast zijn er partners, zoals Philips, die een
naam dragen waarmee meer bereikt kan worden. Deze houdt respondent 6 wel graag te vriend, maar ze geeft aan dat dit geen
moeite kost. De samenwerking wordt van beide kanten sterk gevoed vanuit interne motivatie en als gevolg heeft respondent 6
ook geen contractuele afspraken met haar partners.
Blok 5 - Organisatie
Respondent 6 geeft aan dat voor de ontwikkeling van haar gewenste businessmodel er met name juridische en financiële zaken
geregeld moeten worden. Het juridische aspect betreft afspraken over bijvoorbeeld verantwoordelijkheid en winstverdeling. Voor
het opzetten van het genoemde consortium zijn namelijk contracten nodig die respondent 6 niet zelf kan regelen. Het financiële
betreft bijvoorbeeld voorfinanciering van bepaalde producten en daarnaast het lenen van geld.
De randvoorwaarden hebben de volgende invloed gehad:
•
Wet en regelgeving: hebben niet altijd een positief effect gehad, terwijl ze dit volgens respondent 6 wel zouden
moeten hebben. Volgens respondent 6 draagt de overheid toch een groot deel van de verantwoordelijkheid om de
markt te sturen en daarom zou ze meer dwingende wet- en regelgeving zien. De invloed van wet- en regelgeving op
het businessmodel van de organisatie is niet negatief geweest.
•
Financiering: negatief effect. Het voorfinancieren van bepaalde producten is moeilijk. Je hebt veel tijd en geld nodig
om een product te ontwikkelen voordat je überhaupt zicht hebt op inkomsten.
•
Subsidie: heeft volgens respondent 6 een positief effect omdat het een duwtje in de rug geeft.
•
De invloed van techniek: is zeker positief geweest. Het heeft namelijk dingen mogelijk gemaakt die eerst niet mogelijk
waren. De ontwikkeling van techniek is ook belangrijk in het businessmodel van de organisatie doordat bijvoorbeeld in
de strategische plannen wordt nagedacht over ‘e-learning’.
•
De maatschappelijke ontwikkelingen: positief. Mensen worden zich steeds meer bewust van duurzaamheid en
proberen steeds bewuster te handelen. Tegelijkertijd ligt in het gebrek aan bewustzijn ook potentieel voor de
organisatie, omdat ze bedrijven graag inspireert en meeneemt in de transitie. Hier bestaat volgens respondent 6 een
spanningsveld, omdat bedrijven of personen er wel open voor moeten staan voordat ze mee genomen kunnen
worden.
Blok 6 - Verdienmodellen
De organisatie maakt allereerst gebruikt van het verdienmodel ‘abonnement’: bedrijven moeten maandelijks contributie betalen
om deel te nemen aan het Lean Innovation Network. Daarnaast gebruikt de organisatie ook de conventionele verkoop: ‘’uurtje
factuurtje, ja dat komt wel eens voor.’’
Het businessmodel van de organisatie is wel levensvatbaar en rendabel. Het verdienmodel ‘abonnement’ geldt niet voor de
partners waarmee de organisatie samenwerkt. Zo betalen alleen de deelnemers van het Lean Innovation Network contributie en
doet de organisatie met ‘gesloten beurzen’ zaken met de kennisinstellingen.
De drie veranderingen die respondent 6 nodig acht om de CE de komende jaren een boost te geven bestaan uit:
•
Wet- en regelgeving: de financiele dimensie uitbreiden en meer dwingende wetgeving
•
Aanbesteding door de overheid: de overheid moet bewust kiezen in haar aanbestedingen en op die manier de
bedrijven de gewenste richtingen induwen.
•
Beloningen: bedrijven die het goed doen moeten beloond worden.
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Interview 7
Het idee van de organisatie is ontstaan bij de eigenaar toen hij werkte bij Strukton Civiel waar hij overal meters puin zag liggen,
vooral in armere gebieden. Hij zag al die materialen liggen waar iets mee gedaan kon worden, maar dat nu als afval lag te
wezen. Hier wilde hij iets mee doen en is toen het concept van de organisatie gaan ontwikkelen. Bij de organisatie staat
recycling dan ook als hoge prioriteit. De opvatting van Circulaire Economie is dat je de materialen die je gebruikt naderhand
weer kunt gebruiken. Hierdoor is 98% van de huizen die de organisatie levert weer recyclebaar. Daarnaast is het van belang dat
de materialen die je gebruikt niet milieubelastend zijn. Om deze rede wordt er zo min mogelijk met beton gewerkt en zoveel
mogelijk met gerecyclede of andere niet milieubelastende materialen. De EPS-baksteen waar de organisatie mee werkt is hier
een voorbeeld van.
“Het zoeken naar zo milieuvriendelijk mogelijke materialen en het zoeken naar materialen die het ook zo lang mogelijk in die kring
volhouden, maar die wel weer 100% toepasbaar zijn als ze uit hun omgeving gehaald worden.”
Daarbij streven ze bij de organisatie naar zo energie neutrale huizen als mogelijk neer te zetten, waardoor de huizen die ze nu
leveren bijna 0 op de meter staan. Ook de bouwwijze mag geen belasting op het milieu geven. Om deze reden werken ze met
een just-in-time delivery systeem zodat overlast op de bouwlocatie zo min mogelijk is en wordt materiaal op maat geleverd,
zodat er geen sprake is van restafval of nevenactiviteiten op de bouwlocatie.
“Het enig wat wij na afloop van de bouw over hebben is twee zakken met rotzooi.”
Wat ze hierbij de klant aanbieden zijn energiezuinige huizen met een snelle oplevering, minieme overlast tijdens de bouw en
welke op een milieuvriendelijke manier zijn gebouwd.
Kringlopen
De materiële kringloop heeft de focus. Alle materialen, behalve de betonnen fundering, zijn gerecycled. De partners die in deze
keten zitten leveren niet alleen de materialen, maar nemen ze na hun omlooptijd ook weer af. De EPS komt van en gaat naar
ISObouw, het hout komt van en gaat naar STEICO en het koper komt van en gaat naar Brink CS. (deze namen zijn wel
genoemd, maar wel gevraagd of we er voorzichtig mee om kunnen gaan). De kringlopen van deze bedrijven zitten dus
verwikkeld in die van de organisatie.
Daarom is het belangrijk om met je partners aan tafel te blijven zitten om te praten over problemen, wat niet lukt etc. zodat het
idee van de organisatie continu goed uitgevoerd wordt en de zaken niet verslappen.
Daarnaast is er nog sociale kringloop. de organisatie investeert in (vanuit subsidies en funding EU en NL) en werkt namelijk
samen met het onderwijs (ROC, MBO), zodat leerlingen die net op de arbeidsmarkt terecht komen, ook kunnen bouwen met het
systeem van de organisatie. Daarnaast richten deze instellingen zich ook op “langdurige thuiszitters” die te motiveren zijn om
een ambacht te leren, waarna deze mensen ipv een uitkering een salaris krijgen.
Wat de organisatie hier uit haalt zijn breed inzetbare mankrachten die voor de organisatie opdrachten kunnen gaan uitvoeren
als ZZP’er (Door resp ZP’er ; Zelfstandig Professional genoemd). Dit is als alternatief op grote bouwbedrijven die het
bouwsysteem niet willen gebruiken door schichtigheid of gebrek aan kennis.
Waardecreatie
De waarden die hierbij gecreëerd worden zijn naast economische waarde ook sociale en ecologische waarden. Hoe de
organisatie het ziet is dat zij in sociaal opzicht bijdrage aan een oplossing voor het werkloosheids vraagstuk, maar ook dat hun
bouwsysteem vriendelijker is voor de bouwvakker die net met zware materialen en apparatuur hoeft om te gaan. Daarnaast
hopen ze door hun bijdrage in het onderwijs, mensen van jong af aan al te onderwijzen over het belang van een goede omgang
met het milieu.
De ecologische waarde die zij creëren is dat ze geen belasting meer geven op het milieu dan nodig is. De gedachte hierbij is
dat je toekomstige generaties niet mag opschepen met een probleem.
“Ook voor milieu, toekomstige generaties. Wat ligt er nu en als we zo doorgaan, wat levert dat voor die generaties op, niet veel goeds.”
Strategie
Er zijn drie strategieën merkbaar bij de organisatie elk gericht op een ander deel van het bedrijf;
In het kader van Operational Excellence valt de bouwwijze. Deze is volledig gericht op comfort voor de klant, materieelreductie,
snelheid van levering en door slimme innovatieve oplossingen voor een relatief laag bedrag leverbaar.
Daarnaast is er ook wat te zeggen voor Customer Intimacy; de projecten worden volledig op maat geleverd zoals de klant het
wil en blijft de organisatie het onderhoud regelen voor de huizen via een servicecontract en onderhoud van de installatie.
Hierdoor blijft de organisatie ook na verkoop zorgen voor de kwaliteit van het product.
Als laatste is er sprake van Community Building. Dit is een hele belangrijke, omdat de organisatie in een soort community zit
van leveranciers en daarnaast ook een community met zijn aannemers. In de toekomst richt de organisatie zich om vooral de
community richting de aannemers te versterken; omdat de organisatie zelf geen huizen bouwt, maar slechts de opdrachten
levert aan ZP’ers. Investering in educatie voor het opleiden van bouwvakkers met hun systeem hoort hierbij en daarnaast zijn ze
bezig met een online omgeving op te zetten waar ZP’ers met elkaar kunnen praten over valkuilen maar ook bijvoorbeeld
tijdelijke co-creaties aan kunnen gaan met elkaar voor een project. Ook al wordt deze online omgeving (daadwerkelijk met de
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naam ‘Community’) nog gebouwd, toch is er al een soort community gevormd. Namelijk de ZP’ers die de methode en visie van
de organisatie onderwezen hebben gekregen en daardoor zich (kunnen) aansluiten bij de organisatie om hun projecten uit te
voeren. de organisatie denkt alles uit, organiseert en levert en de ZP’er hoeft het alleen maar uit te voeren.
Organisatie
Doordat werken met reststromen en het behoud van grondstoffen ook na gebruik de hele fundering zijn van de organisatie is
het samenwerken met partners van groot belang.
“Probeer niet met je bedrijf ansich circulair te zijn, want dat gaat je niet lukken, tenminste dat is mijn opvatting. Je hebt partners nodig in je
keten. Die kunnen elkaar versterken.”
Juist omdat het gaat om kringlopen van producten met een lange omlooptijd moet er worden gekeken naar de lange termijn,
“Dus niet 4 jaar, maar 20 jaar”.
In het geval van de organisatie geld het belang van die samenwerking niet alleen voor de materiële kringloop maar ook op
financieel aspect. De opzet van de organisatie als verkoper van product (namelijk het bouwsysteem) en niet als aannemer
vraagt om een andere financiering. Omdat zij een product, een soort van bouwpakket leveren willen ze een kwart van het
bouwbedrag voorgefinancierd hebben. Omdat dit eerste bedrag, de eerste tranche, een soort aanbetaling is, is deze hoger dan
doorgaans waardoor het moeilijker is voor de klant om steun te vinden bij een bank. Hierom is de organisatie in gesprek met
TRIODOS (ook hier, TRIODOS is genoemd, maar voorzichtig mee omgaan) om een hypotheek op te stellen die past bij de
bouwwijze van de organisatie.
Ook omdat de organisatie handelt in opdrachten die zijn binnen krijgen kun je de ZP’ers als een soort franchisers zien. Dit zijn
dus ook in feite partners van de organisatie en zo ziet de organisatie ze ook. Daarom vinden ze het belangrijk om deze ZP’ers
net zoals hun kringlooppartners duidelijk mee te nemen in hun visie en verhaal. Daarom is de opleiding en certificatie vanuit de
organisatie zo belangrijk. Dan wordt de visie doorgegeven aan de ZP’ers en is er een bepaalde garantie dat de ZP’er een
project in termen van die visie uitvoert.
Verdienmodellen
Bij de organisatie is er dus allereerst een conventioneel aankoopbedrag, welke wel in tranches wordt betaald. Daarnaast is er
ook sprake van een Abonnement in de vorm van een servicecontract en onderhoud van de installatie. De Cascadering vind
plaats in alle grondstoffen die continu weer ‘doorgegeven’ worden aan een andere schakel in de kringloop. Daarbij wordt er
afval gebruikt en gerecycled tot bijvoorbeeld het houten skelet waar gebruik van wordt gemaakt voor het karkas van het huis. Er
zijn gratis consultatiegesprekken voor de klant.
Een ander ding, niet per sé een verdienmodel, maar wel zeker van waarde zijn de opleidingen waar de organisatie in investeert.
Dit zorgt namelijk niet alleen voor een toepasbare werkkracht, maar ook voor een “fanbase” van het systeem. Dit is belangrijk
volgens de organisatie, omdat dit op lange termijn kan zorgen tot een omslag in cultuur en besef van de noodzaak om net met
het milieu om te gaan. Respondent 7 noemt de samenwerking met de bedrijven een netwerk van waarde.
“Wie ook iets gevonden heeft, het gaat erin en het komt ten gunste van ons allemaal weer.”
Het delen van de winst met de ketenpartners wordt gedaan via een vaste sleutel van 8% van de totale omzet dat per partner
weer terugstroomt naar die partner. Dit bedrag kan zo laag zijn omdat elk van de partners zijn nevenactiviteiten heeft en niet
totaal afhankelijk is van de organisatie. Dit geld ook voor de ZP’er.
“Kijk die neemt een klus aan en die moet hij dan afmaken , maar als hij 4 weken ergens anders iets kan gaan doen en hij vind
dat leuk en hij heeft er zin in dan ja, alsjeblieft, doen.”
Volgens respondent 7 heeft de organisatie toekomst, het is opschaalbaar maar dat is niet noodzakelijk zegt hij.
“Die vlag met dat logo zie ik over 10 jaar over de hele wereld wapperen.”
‘Waar je vooral op moet letten is dat als je met andere partijen samenwerkt, dat je dan in eerste instantie met één persoon te
maken hebt. Deze kan er dan helemaal in mee gaan en dan heb je de directie achter je staan en dan kom je bij een andere
afdeling en zit er een knakker (manager) die zegt “Ik heb al zat te doen en nou krijg ik dit er ook nog bij” het zien van beren op
de weg of extra werk.’
Het is dus belangrijk volgens respondent 7 om de boodschap van het bedrijf en het verhaal duidelijk over te brengen en goed te
laten vertolken in het bedrijf van je partner.
“Helder maken wat je doelstelling is welke materialen we gebruiken, waarom die zijn, en dat we voor iedereen gelijk zijn.”
Als grote ontwikkeling om de organisatie een boost te geven moet vooral het roer in de cultuur om.
“Belangrijkste wens is dat het gros van het volk ziet wat voor milieudelict ze wel niet toepassen op de aarde, want dat is gewoon
zo, dat is echt zo. Ik zag dat 10 jaar gelden ook heel anders, dan dat ik dat nu doe. Cultuuromslag, het roer moet om. En begin
in basisonderwijs al. “
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Interview 8
Voorafgaande is het van belang te weten dat de organisatie nog geen bestaand circulair business model heeft. De organisatie
is zich momenteel aan het oriënteren op zijn mogelijkheden binnen de circulaire economie. Het probleem waar zij momenteel
tegen aanlopen is het feit dat de materialen van de producten die zij leveren maar een kleine financiële waarde
vertegenwoordigen. Dit in combinatie met feit dat zij zich in een keten bevinden waarin zij geen direct contact hebben met de
afnemers van de producten, leidt ertoe dat het voor hen bovendien onduidelijk is waar de producten zich bevinden. Vandaar
ook dat sommige vragen, en de gehele bouwsteen strategie, niet aan de orde zijn gekomen.
Circulaire economie
Respondent 8 omschrijft de circulaire economie als volgt: het gaan van een maatschappij waarin producten verbruikt worden,
naar een maatschappij waar producten gebruikt worden. De reden om deel te nemen aan de circulaire economie voor
respondent 8 persoonlijk is voor het milieu. Hij ziet de aarde als een grondstoffen bibliotheek en vindt het zonde hier iets weg te
gooien. Voor het bedrijf de organisatie vermoedt hij een soortgelijke motivatie, bovendien kan het zich profileren als groen en
duurzaam. Nu kan dit nog, over enkele jaren waarschijnlijk niet meer omdat het dan de standaard is. De bedrijfsactiviteit waarop
het principe van de circulaire economie wordt toegepast is momenteel het eigen productieproces. Hierin wordt een onderscheid
gemaakt tussen het productontwikkeling proces en productieproces. Voor de productontwikkeling kant wordt er opgelet dat
producten remontabel zijn, dus via een klik verbinding in- en uit elkaar te halen. Aan de kant van het productieproces, kan
processing waste weer worden toegepast in dezelfde machine. Dit komt door het materiaal waarmee gewerkt wordt, kunststof.
Producten die niet helemaal goed zijn kunnen worden vershredderd in pulp welke vervolgens weer gebruikt kan worden. Dit
doet de organisatie niet zelf maar zij zorgen er wel voor dat alle processing waste weer wordt hergebruikt door het naar de
producent van kunststof te retourneren. Momenteel is de organisatie op het gebeid van de circulaire economie beperkt tot het
voortraject, het ontwikkelen en produceren van zijn producten, vervolgens houdt het op. Wel wordt er nagedacht over hoe zij
hierin nog een stap verder kunnen gaan. Tevens wordt er gekeken naar hoe de leverancier van kunststof zijn grondstoffen wint.
de organisatie wilt dat dit op een energetische manier gebeurt. De specifieke business propositie waaraan gewerkt wordt, wordt
door respondent 8 omschreven als het voorkomen dat de producten van de organisatie na hun leven eindigen als brandstof.
Kringlopen
de organisatie richt zich met name op het hergebruik van materialen, dus niet op het hergebruik van zijn producten of
componenten. Dit komt doordat de kwaliteit van kunststof degradeert, hierdoor kunnen zijn zich enkel focussen op het
hergebruik van materiaal. Het sluiten van deze materiaal kringloop is het hoogst haalbare voor de organisatie. Het bijdragen
hieraan is vooral van belang omdat het bedrijf pretendeert een duurzaam bedrijf te zijn (MVO-niveau 4). Het is echter niet per
definitie noodzakelijk om hieraan te voldoen voor de kernwaarde van het bedrijf. Voor de organisatie is samenwerking hierin
zeer van belang, zeker gezien het feit dat het in een keten opereert. Deze keten ziet er als volgt uit: de organisatie ontwikkelt,
produceert en vermarkt zijn producten zelf. De klanten van de organisatie zijn groothandels (bijvoorbeeld een Raab Karcher of
Rensa), zij vervullen de distributiefunctie. Deze groothandels leveren vervolgens de producten van de organisatie aan
aannemers en installateurs die het bij particulieren instaleren. Wanneer de organisatie niet wilt dat zijn producten weggegooid
worden, heeft het de andere in de keten nodig. Alleen kan de organisatie vrij weinig. Er zijn gesprekken geweest met enkele
groothandels en installateurs om na te denken hoe het niet weggooien van producten gestimuleerd kan worden. Over het
algemeen willen zij dat alles gefaciliteerd wordt, willen zij hierin mee gaan.
Onderaan dit document bevindt zich de kringlopen tekening van respondent 8. Het met rood getekende gedeelte is de huidige
vorm, de blauwe aspecten zijn die, die noodzakelijk zijn om het circulair te maken. Hierin is de keten te zien zoals die hierboven
beschreven is.
de organisatie wilt weten wat er gebeurt met het product na 15 jaar. In de circulaire situatie krijgt de organisatie zijn product
terug. Het probleem is echter dat het terug halen vrij duur is, zeker omdat het om een product gaat dat vrij weinig waard is.
Wanneer de organisatie het materialen terug heeft, en deze weer wilt gebruiken, wordt de organisatie bovendien een
afvalverwerker in plaats van een productiebedrijf. Deze omgekeerde route is voor de organisatie dan ook te complex. Daarom
dienen er in de ogen van respondent 8 afspraken gemaakt te worden met afvalverwerkers, dat zij in staat zijn om het te
scheiden. Bij gesprekken die de organisatie heeft gevoerd met Van Ganzenwinkel en Suez konden zij de organisatie geen
antwoord geven op de vraag wat er nu precies met zijn hun producten gebeurt. In de ogen van respondent 8 gaat de
verantwoordelijkheid dan ook liggen bij een afvalverwerker. de organisatie dient hierin echter te faciliteren en de installateurs zo
ver te krijgen dat zij het product niet weggooien.
Waardecreatie
Op de vraag welke waarde worden gecreëerd naast financiële waarde kon respondent 8 geen goed antwoord geven. Dit komt
tevens doordat er nog geen sprake is van een business model. De verduurzaming die het model op zou leveren is dat er
gebruik wordt gemaakt van regranulaat. Reeds gebruikte kunststof krijgt zodoende een tweede leven. de organisatie moet als
bedrijf verantwoording afleggen aan zijn aandeelhouders. Het heeft een sustainability report waarin de uitstoot van het bedrijf
wordt verantwoord, momenteel wordt het hier echter nog niet op afgerekend. Vanuit de markt is er tevens steeds meer vraag
naar hoe groen een product nu exact is. Raab Karcher, een van de groothandels waar de organisatie mee werkt, heeft een
groen portfolio. Wanneer de organisatie in dit portfolio wilt komen moet het verantwoording over zijn producten afleggen aan
Raab Karcher dit is echter heel globaal. Wanneer er niet hoog wordt gescoord zijn hier bovendien geen consequenties aan
verbonden behalve dat het niet in het groene portfolio komt.
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Strategie
Zoals vermeld is deze bouwsteen niet behandeld omdat er nog geen circulair business model is, zodoende is er tevens geen
strategie.
Organisatie
Om een circulair business model te organiseren dient er een bepaalde mate van intrinsieke motivatie te zijn. Iemand, het liefst
zo hoog mogelijk in de organisatie, moet de aanjager zijn. de organisatie heeft dit in de vorm van zijn algemeen directeur. Dit is
vooral van belang omdat er tijd, en dus geld, beschikbaar gemaakt dient te worden om de mogelijkheden te verkennen.
Daarnaast zijn competenties ook zeer belangrijk. Dit richt zich met name op de vraag wat er nog met de producten die
terugkomen van markt gedaan kan worden. Om dit technische vraagstuk te beantwoorden is expertise nodig, intern is deze niet
aanwezig en dus heeft de organisatie zijn toeleveranciers nodig om hen daarin te assisteren.
Aspect:
Wet- en regelgeving

Effect:
Positief
negatief

Financiering

Geen thema

Subsidie

Geen thema

Invloed techniek

Positief

Maatschappelijke
ontwikkelingen

Positief

en

Toelichting
Nationale milieudatabase en de bijbehorende regelgeving is een
belangrijke stimulans voor de organisatie om een LCA los te laten op
het porfolio om te kijken hoe zij deze kunnen verbeteren. Bij de
organisatie is dit tevens de stimulans geweest om er mee te starten.
Nadeel is echter dat in de huidige regelgeving een score wordt
gewaardeerd maar je er niet op wordt veroordeeld.
Speelt nog geen rol doordat het nog geen BMCE is. Uiteindelijk moet er
wel een duurzaam model zijn, er moet dus ook wel iets op te verdienen
zijn of minimaal quitte spelen.
Interessant, maar nog geen thema.
Ontzettende grote invloed. Er is nu zeer veel mogelijk, voor met name
het scheiden, van kunststof. Daarmee is het kwaliteitsniveau van het
regranulaat tevens hoger, dit komt nu in de buurt van virgin materialen.
De tijd zit mee, het gaat economische goed, er is geld. De negatieve
invloed op aarde wordt steeds beter zichtbaar. Er zijn klimaatakkoorden.
Alle seinen staan op groen en het gaat de goede kant op.

Verdienmodellen
De verdienmodellen waar de organisatie gebruik van wilt maken is vooral het gebruiken van afval als waarde. Wanneer de
installateur geldelijk beloond wordt om de producten terug te brengen naar de organisatie wilt deze dit allicht doen. de
organisatie kan deze allicht nog gebruiken, wanneer dit niet zo is kunnen zij het bovendien naar een afvalverwerker brengen om
te garanderen dat het product gerecycled wordt. Het verdienmodel voor een eventuele samenwerking is er nog niet, maar
partners zullen waarschijnlijk gecompenseerd moeten worden. Dit komt vooral door het logistieke aspect. Deze samenwerking
ziet er bij voorkeur uit als een netwerk. Respondent 8 is echter bang dat het allicht een waardeketen wordt omdat hij niet inziet
wat het verdien model wordt voor een installateur of een groothandel. Wat er momenteel slecht gaat in de samenwerking is het
feit dat het de installateur bijna niets oplevert. Daarom is er bij hen weinig motivatie om hier aan deel te nemen. Een
mogelijkheid voor een samenwerking is een Horizontale samenwerking in de keten. Er is gesproken met andere
kunststofverwerkende- en producerende bedrijven het animo was daar echter minder groot. Een dergelijke samenwerking ziet
respondent 8 wel als een pre. Maatschappelijke veranderingen die volgens respondent 8 kunnen resulteren voor een boost in
de ciruclaire economie zijn:
Bedrijven die relatief energiezuinig zijn belonen, belastingvoordeel of een subsidie. Of een subsidie op het intiteren van een
circulair initiatief
De regelgeving, het definitief doorvoeren wat betreft de regelgeving omtrent de nationale milieudatabase. Gaan handhaven wat
er wordt opgelegd. Bijvoorbeeld de score mag 1 zijn, maar geen 1,1. Bij een te hoge score dienen bedrijven hun product aan te
passen of iets moeten ondernemen om circulairder te worden. Op deze wijze moet er meer bewustzijn komen bij de bouwer.
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Interview 9
De opvatting van de (lokale) circulaire economie (CE) is dat je met partijen om je heen, zowel je grondstoffen als je
eindproducten, in kringlopen onderbrengen. de organisatie spreekt hier met name over de materialistische stromen. ‘Hoe zorg je
dat materiaalstromen blijven bewegen en niet in een uiteindelijke afdankfase terecht komen.’ De focus ligt op lokale
toepassingen zodat onnodige transport voorkomen kan worden. Deze manier van werken maakt het bedrijf wezenlijk succesvol.
Al groeiende is de organisatie met CE gaan werken, zo ook de bewustwording, belangstelling vanuit de markt en
mogelijkheden. Dit stimuleerde om deze manier van werken verder door te communiceren. Cradle2Cradle (C2C) kwam ook
langzaam in opkomst, een concept wat goed aansloot op de bedrijfsvoering van de organisatie en er ook als een van de eerste
bedrijven mee aan de slag ging. C2C leidde tot de vraag of er niet op een gezonde manier (toevoegen en scheiden) gewerkt
kon worden met de materialen om zo stoffen in de kringloop te houden. Daarbij is de organisatie zich ervan bewust dat er een
schaarste aan grondstoffen is in de toekomst. Dit betekent dat het nodig is om te kijken naar alternatieven. Een samenwerking
tussen interne en externe teams leidde er vervolgens toe dat de dispensers recyclet zijn en hygiëne papier gemaakt van diverse
locale bronnen, waaronder oud papier.
De business propositie is dat de klant hun eigen grondstoffen weer kunnen gebruiken voor hun eigen hygiëne voorzieningen.
Kringlopen
De kernactiviteit, het maken van hygiëne papier en dispensers, zijn gebaseerd op het sluiten van kringlopen. Echter heeft het
papier hierbij wel de focus, ook met oog op de toekomst. de organisatie geeft aan dat ze altijd zullen open staan voor
verbetering en dus ook voor het sluiten van andere kringlopen in de toekomst.

De dispensers zijn gemaakt van recyclede stoffen van oude, ingezamelde dispensers. De klant levert de dispensers in waarna
deze worden vermalen tot plastic korrels, die vervolgens dienen tot grondstof voor de nieuwe dispensers. Het oud papier wordt
ingezameld bij klanten/gebruikers zoals gemeenten, waarna het wordt gescheiden en verwerkt met voor mens en milieu
onschadelijke toevoegingen tot nieuw hygiëne papier. Hierbij wordt het gehele proces bewust gekeken naar het toevoegen van
verantwoorde chemie, de hoeveelheid daarvan en wat uiteindelijk over blijft, duurzaam papier. Door deze manier van werken
gaan ze verder dan de certificaten. Het papier is hierdoor zo ontwikkeld dat het aan het einde van de cyclus geen schade levert
aan mens en milieu en de biologische kringloop weer in gaat.
Verder wordt er gekeken naar de overgebleven stoffen en of die van meerwaarde kunnen zijn voor derde partij. Zo wordt er
gekeken naar andere afvalstromen vrijkomende bij de verwerking van drankenpakken en ontinktingsresidu. De kunststof uit
drankenpakken creëren normaliter een enorme afvalstroom. de organisatie vindt het van belang dat deze materie weer een
waarde krijgt; voor hen of een derde. Door samen te werken wordt er gezocht naar de juiste technieken en mogelijkheden om
dit te realiseren. Deze samenwerking is net een ‘uurwerk’.
Het sluiten van kringlopen is een uitganspunt: ‘dat er een disposable product gemaakt wordt van afvalstromen waar dit ook
maar enigszins kan.’ Als tweede is het belangrijk dat ‘wat er overblijft, ook geen afval mag zijn.’
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Waardecreatie
Er wordt een stabiele waarde (bindende factor) gecreëerd. Doordat er wordt gekeken naar afvalstromen i.p.v. nieuwe
grondstoffen, is een langer bestaan mogelijk. Dit heeft ook een economische waarde. Daarnaast zorgt het hergebruik en de
juiste samenwerking in die kringloop ook voor een CO2 besparing. ‘Alles dat je in een keten kunt doen, dat bespaart energie.’
Het beleid van de organisatie is er op gericht om op termijn volledig CO2 neutraal te produceren. Sterker nog, ze streven naar
een positieve waarde naar de omgeving toe door warmte en energie te delen.
De verduurzaming is het kijken naar: ‘wat is de grondstof van de toekomst’. Hierdoor leer je produceren met leefbare en
hernieuwbare grondstoffen en materialen. C2C zorgt er ook voor, zoals eerder benoemd, dat er wordt gekeken naar de
veiligheid van stoffen. Echter houdt dit wel in dat de organisatie wordt geconfronteerd met eerdere toegevoegde (ongewenste)
stoffen in de te ontvangen producten. Deze worden er gedeeltelijk uitgehaald door reiniging. Anders is het onoverkomelijk dat
de stof mee gaat in de verwerking van het volgende product.
Er is een constante checklist/controle over de productontwikkelingen en activiteiten van. Dit gebeurt bij processen integraal,
maar ook bij de inkoop en afvalstroom. Er wordt gekeken naar de leverancier: het materiaal, de locatie en
arbeidsomstandigheden. Respondent 9 heeft hierover de eindverantwoordelijkheid, echter wordt dit intern meerdere malen
gecheckt. Ook zijn er verscheidene reportages afhankelijk van het soort stakeholder. Vakbonden (periodiek overleg), buren
(inloop avond), leveranciers (kwaliteit en MVO-beoordeling) en klanten vergen een ander soort interactie waarin de (maximale)
transparantie wordt gecommuniceerd.
Strategie
De organisatie is constant op zoek naar reststromen die als grondstof ingezet kunnen worden. Daarmee ook naar een bepaald
type klanten die mee willen gaan met de CE. De denkwijze van de CE is daarmee een wezenlijk verschil met een ‘normale’
strategie.
Partners zijn belangrijk, want hier ben je op alle manieren van afhankelijk. Van grondstof tot eindproduct en alle partners
(transport e.d.) daartussen. In deze samenwerking is mogelijk doordat er constant gezocht wordt naar een win-win situatie
waarbij elkaar gunnen een belangrijke rol speelt. De partners worden ‘geduwd’ door de organisatie doordat er aanhoudend
wordt gezocht naar het geen wat ze willen. ‘Dat het nu niet kan, wil niet zeggen dat het in de toekomst niet kan.’ Dit stimuleert
en motiveert bepaalde actoren om aan te houden. Daarnaast zegt de organisatie dat het belangrijk is om te investeren in de
goede dingen en niet voor wat het op het moment het makkelijkst is. ‘Besluiten die we nu nemen, mogen ons niet klemzetten.’
Op die manier slaagt de organisatie in zijn lange termijn zoektocht.
Er zitten in die zin ‘geen grens aan de kansen’. De verantwoordelijkheid van de organisatie stopt pas bij ‘the end of pipe’.
Organisatie
Een idee uitwerken en een kringloop sluiten is één ding, maar het verhaal moet technisch kloppen. Dit vereist een investering.
Om die terug te kunnen verdienen moet er een businessmodel worden ontwikkeld. Deze vertaling is een vak apart en zeer
belangrijk voor het bedrijf.
De organisatie denkt in kringlopen, zo ook de inkoop en verkoop. Zij hebben, anders dan in een conventioneel bedrijf, anders
met elkaar te maken. Er wordt continue de vraag gesteld wat ze moeten doen met het afval dat vrijkomt en hoe wordt dat
opgelost. Het denkpatroon en samenwerking is daarom anders binnen het gehele bedrijf. Wanneer het bedrijf niet met deze
kringlopen zou werken, zouden de afdelingen veel meer taak gericht zijn en focussen op dat wat ze moeten doen. Dit is een
uitdaging. Natuurlijk is er niet voor alles direct een oplossing en is de verbranding van sommige materialen op dit moment
onoverkomelijk, maar dat betekent niet dat het de organisatie hier tevreden mee is.
Verder wordt er op lange termijn gedacht. Dit soort circulaire ontwikkelingen zijn alleen maar mogelijk wanneer je bereid bent
langer met elkaar te werken. De transactie economie kijkt veel meer naar wat kost het vandaag, waar CE opzoek is naar een
samenwerking voor in de toekomst en dus ook lange termijn afspraken wilt maken. Zo is er een over en weer bereidheid.
Elke leverancier heeft een veel specifiekere en eigen rol en daarom zeer belangrijk. Alleen wanneer dit goed is, kan je
investeren. Door samenwerking leer je elkaars manier van denken en opereren. ‘Je doet het samen en je kunt niks alleen.’
Daarom denken leveranciers ook mee in de dingen die je zoekt en is er steeds vaker een proactieve benadering vanuit de
leveranciers. ‘Het staat of valt met de bereidheid van leveranciers.’ Interessant hieraan is dat traditionele afvalbedrijven, nu een
andere rol gaan spelen en niet “afval” verhandelen. Dit vereist een andere manier van werken, zij moeten nu diensten gaan
verhuren. Dit is onderdeel van de uitdaging van de circulaire economie.
Verder vinden er samenwerkingen plaats met scholen, overheden en bedrijven om genoeg afval/grondstoffen te kunnen
inzamelen om een nieuwe kringloop te kunnen sluiten. ‘Het begint met de attitude waarmee je aan tafel zit.’ De samenwerking,
bereidheid (‘gun-factor’) en motivatie is het belangrijkste, de kennis en techniek volgen. Daarnaast is het van belang creatief om
te gaan met bepaalde regelingen, zo ook naar de overheid. ‘De overheid beweegt achter de industrie aan’ (bijvoorbeeld met
inzet van afvalstoffen in productieproces). Communicatie hiervan is belangrijk, echter is verandering van de wetgeving lastig. Dit
belemmert de bedrijfsactiviteiten alleen niet. De denkwijze hiervan moet veranderen: ‘Overheid is eigenaar van grondstoffen,
niet van afval.’ ‘Ga voor de beste toepassing op lange termijn.’
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Financiering is geen belemmering geweest. De groen financiering, via MVO Nederland, accorderen dat de banken een lage
rente toeslag hanteren. Daarbij zorgt transparantie over de ontwikkelingen ervoor dat er een aantrekkingskracht van de juiste
mensen ontstaat.
Belangrijk hierbij is dat afspraken geen belemmering mogen zijn in de toekomst om zo met nieuwe ontwikkelingen en ideeën te
kunnen blijven werken.
Voor klanten wordt het steeds normaler en makkelijker om het erover te hebben. Wel brengt deze maatschappelijke
ontwikkeling ook greenwashing met zich mee. Interessante hieraan is dat wat vroeger raar werd gevonden, nu het gezondste
onderdeel is van het bedrijf.
Verder is er een vitaliteitsmangement, de organisatie gaat bewust met medewerkers in gesprek over vitaliteit en gezondheid en
ondersteunen daar waar mogelijk . Verder is er competentiemanagement, voor alle functies worden profielen opgesteld waarin
deze kenmerken zijn beschreven en vastgelegd. Vanuit de niveaubeoordeling en functioneringsgesprekken met de medewerker
ontstaat er vervolgens een coachingsprofiel en een persoonlijk ontwikkelingsplan. Op deze wijze worden de individuele
resultaten van opleidingsinspanningen zichtbaar gemaakt. En heeft men een continu persoonlijk ontwikkelingsproces
gecreëerd.
Verdienmodellen
de organisatie ziet verdienmodellen als een van de lastigere onderdelen. Dit komt doordat het bedrijf weliswaar wordt benaderd
om afvalstromen af te nemen, echter is het vaak nog lastig om het bedrijf ervan te overtuigen het product ook weer af te nemen.
Dit komt nog door de traditionele manier van denken.
De organisatie betaalt voor afval (afval als waarde). Wanneer afvalstroom, bijvoorbeeld kunststof, meer waard wordt, gaat de
organisatie hiermee meer geld verdienen. Als zij op dit geld blijven zitten gaat het niet werken. Daarom wordt het geld terug
gestopt in de keten. Door op deze manier te werken wordt ook de keten gestimuleerd om te die grondstof te blijven geven en
ermee te innoveren. Prijsafspraken zijn daarom op een andere manier gemaakt en daarmee een stuk duidelijker tegenover
elkaar.
De organisatie werkt met abonnementen van het all-in concept, bruikleen van dispensers mits het disposable bij hen wordt
gekocht, conventionele verkoop en huur. Deze verdienmodellen zijn naar de klanten toe. ‘Hoe halen we die grondstof kosten uit
de productprijs?’ Dit wordt als complex ervaren. Het liefst wordt er wel op deze manier gewerkt met de gedachte dat: ‘het
materiaal is niet van mij of van jou, maar ik heb het even onder mijn hoede om er iets van te maken.’ Op die manier kan
iedereen een toegevoegde waarde leveren op het materiaal.
Om het bedrijf te laten slagen, moet het op schaalbaar zijn, omdat het anders niet te betalen is. De hele infrastructuur moet
ervoor neergezet worden. Dat moet ook nog eens op een betaalbare manier te doen zijn.
Het basisproces van de organisatie is circulair en dat is zeker rendabel. ‘Bedrijven die investeren in CE zullen het op lange
termijn altijd beter blijven doen dan traditionele bedrijven.’ Je haalt deze investeringen niet meer in, kansen gemist en de boot is
dan vertrokken.
Interview 10
Het bedrijf is onderdeel van een industrieel toeleverancier. Het bestaat sinds 1903 en maakt in dezelfde fabriek design
binnen- en buiten afvalbakken. De prullenbakken zijn onder andere te vinden in Berlijn, maar ook bij de Radboud.
Bij circulaire economie gaat het om het voorkomen van verspillingen en de waarde van de materialen te behouden. Daarnaast
zit er een businessmodel aan. Dat is het verschil met C2C, wat zich concentreert op producten.
Wanneer je afval aan het scheiden bent, ben je duurzaam bezig. Hieruit kwam het idee dat het middel waarmee je het
inzamelt, dan ook duurzaam moet zijn. Drie jaar geleden begon het ministerie met het programma VANG (van afval naar
grondstof) en daar is het idee van de circulaire economie voor De organisatie ontstaan. Vervolgens via de juiste mensen, bij
de ‘green deal circulair inkopen’ aangesloten en vanaf daar is het verder gegaan. Als ondernemer gaat het om de continue
zoektocht naar hoe krijg ik het product beter in de markt en in de CE zag respondent 10 toekomst. Doordat het een
relatief klein bedrijf is, was het ook redelijk makkelijk om dit plan door te voeren.
De organisatie is sinds 2015/2016 dan ook bezig met het circulair aanbieden van haar producten, inclusief een oplossing voor
de retourstromen. Hier komt langzaam vraag naar. Het zal 5 tot 10 jaar duren voordat de retourstroom echt op gang komt, de
kwaliteit en levensduur is immers zo goed dat het wel even zal duren eer er producten/onderdelen retour komen. Echter is er
om dit circulair te krijgen, nu al op product niveau gekeken naar het gebruik van materialen en de manier waarop het
gemonteerd is.
Kringlopen
Het product is gemaakt op een manier dat de materialen gescheiden blijven bij het demonteren. Dit betekent dat onderdelen
door middel van schroeven aan elkaar zitten.
De materialen die gebruikt zijn, zijn pure materialen (metaal). Bij de inkoop is er al een bepaald percentage van
gerecycled. Het metaal komt bij De organisatie als platen binnen. Waarna de platen bewerkt worden in de fabriek.
Hierdoor is het mogelijk om dit ook bij retourstromen te (her)gebruiken. Daarnaast is metaal goed te repareren. Elk
type metaal blijft namelijk gescheiden waardoor het opnieuw gebruikt kan. Mocht het niet meer te gebruiken zijn, word afval
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per type metaal ingezameld en weer opgekocht door metaalverwerkingsbedrijven. Deze bedrijven smelten het weer om tot
platen, die de organisatie weer inkoopt.
In sommige gevallen wordt Bamboe gebruikt als deksel. Dit wordt gekocht bij een bedrijf dichtbij waarmee een
samenwerking is ontstaan. Zo wordt er ook gekeken naar de verbetering van de bewerking en de productie. Bamboe
is een her-nieuwbaar product, wat betekent dat geoogste bamboo weer vanzelf aangroeid. Daardoor onttrek je niks aan
de aarde. Echter is er op dit moment geen bestemming voor de afvalstroom aan bamboe. Daarnaast gebruikt De
organisatie soms ook gerecycled kunststof. Indien mogelijk wordt dit zo veel mogelijk in de keten behouden, anders gaat het
terug in de recycling keten. Hier kan het weer tot granulaat gemaakt worden om zo weer opnieuw gebruikt te worden.
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De afvalinzamelmiddelen van De organisatie zijn ook ‘future proof’ ontwikkeld. Het is een modulaire prullenbak wat betekent
dat wanneer iemand in de toekomst in plaats van papier, plastic wil gaan inzamelen, dit veranderd kan worden.
De organisatie (De organisatie) is redelijk onafhankelijk van externe leveranciers doordat de kern van de productie uit één
materiaal is, die op dit moment nog ruimschoots te verkrijgen is.
Waardecreatie
Er worden waarde gecreëerd voor het milieu. Zo worden er geen toxische stoffen gebruikt. Daarnaast besparen
retourstromen grondstoffen. Dit voorkomt verspilling, ook al is er op dit moment nog voldoende metaal te verkrijgen. Het
ontwerp is C2C geïnspireerd. Dit betekent dat er met pure materialen gewerkt wordt wat ten goede komt aan het hergebruik
en (liever niet) recycling proces.
Daarnaast is er ook waarde creatie bij het product. De kwaliteit is hoog, het promoot afvalscheiding en het is ‘future proof’.
Op die manier gaat het lang mee, wat een verduurzaming op zich is.
Ook zorgt het modulaire ontwerp ervoor dat het zo eenvoudig mogelijk te monteren en demonteren is. De klant kan daardoor
ook geïnstrueerd worden om zelf reparaties te doen indien nodig. Daarbij is het wanneer er een sociale component is op
de werkvloer, vaak zo dat de werknemers minder ervaren of minder behendig hoeven te zijn. Dit ontwerp is
gebruiksvriendelijk voor werknemers, omdat het met minimale kennis en kunde in elkaar gezet kan worden. Verder heeft
ongeveer 5% van de werknemers een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit is een waardevolle toevoeging aan het bedrijf. ‘Een
bedrijf is een weerspiegeling van de maatschappij’. Dit is vanuit de overheid per gemeente geregeld. Ze moeten wel een
bijdrage hebben en een onderdeel zijn van het bedrijf en proces.
Strategie
Als de markt in de toekomst ernaar vraagt ‘ben ik er helemaal klaar voor en sta ik vooraan’. Dit is de lange termijnstrategie,
ondanks dat het op dit moment nog niet altijd gevraagd wordt door de markt. ‘Dit, CE, is een geïntegreerd onderdeel’. Het is
daarmee onderdeel van een ‘normale strategie’. Dit heeft ertoe geleid dat hele assortiment van De organisatie is
aangepast aan de CE-gedachte. Het product en het gebruiksmodel is circulair. Daarnaast is De organisatie lid van verschillende
‘circulaire’ groepen ter promotie en kennisvergaring.
De organisatie zegt niet zozeer afhankelijk te zijn van partners, maar dit kan het wel versterken. Dit is niet anders dan
bij een ‘normaal’ bedrijf. Er wordt continue gekeken naar de duurzaamheid van een bedrijf en de relatie met de partners.
Daarnaast levert het ontwerp en de kwaliteit profijt op voor de markt. Op de lange termijn is het goedkoper, het kan in
de toekomst mee veranderen en is er een materialen paspoort beschikbaar. Hierdoor kan de klant een volledig inzicht
krijgen op de samenstelling en waar de materialen vandaan komen, indien gewenst. Dit paspoort is ook van belang wanneer
de producten weer terugkomen, zodat er overzichtelijk inzicht is op de materialen. ‘Wanneer je bij het ultieme model van CE
de eigenaar blijft van grondstoffen, wil je ook weten wat je voorraad is van de grondstoffen die je bij je klanten hebt staan’.
‘Het moet een economisch principe zijn, ik geloof er niet in als het een morele verplichting is. Als ik met dit businessmodel geen
geld kan verdienen, kan ik mijn mensen niet betalen en dan bestaat het bedrijf niet meer’. Het is niet zozeer een verplichting
over de materialen, maar juist naar het bedrijf toe vanwege het economische model en de duurzame toekomst ervan. ‘Daar zit
natuurlijk wel een visie achter’. De organisatie heeft gekozen voor kwaliteitsproducten omdat dat leidt tot een verduurzaming
van de maatschappij. De verantwoordelijkheid moet eigenlijk gewoon eigen belang zijn. ‘door hoogwaardige producten te
maken die lang meegaan kan er gedurende een langere looptijd geld mee verdiend worden.’ Het is de combinatie van de
verduurzaming en het dat het geld oplevert die het interessant maakt. ‘.
Organisatie
De opzet van de retourstroom is anders dan bij een conventioneel bedrijf. Daarmee wordt er gelijk nagedacht over hoe
kan het product worden terug gehaald en worden gerepareerd. De sociale component is ook anders. Verder probeert
De organisatie ook bewuster om te gaan met materialen en het ontwerp. ‘Het moet een beetje in je DNA komen’. Vanaf het
begin bij het ontwikkelen, moet je er al bewust van zijn. Zo zijn, in het geval van De organisatie, de maten van diverse producten
afhankelijk van de maat waarin de platen geleverd worden zodat er zo min mogelijk restafval over blijft. ‘Daarmee willen we
iedereen in de organisatie meenemen in het circulaire gedachtegoed’. De overheid biedt veel gelegenheid om kennis te doen,
zowel gratis als tegen een kleine vergoeding. Dit is belangrijk en kan helpen bij de ontwikkeling van het design.
Er is een samenwerking met alle partijen (afvalverzamelaars, schoonmaakbedrijven etc.) nodig in de keten om zo optimaal
mogelijk afval te scheiden. Zo wordt er geadviseerd over hoe afval gescheiden moet worden, hoe het te introduceren en te
communiceren. Daarnaast wordt er per klant gekeken naar welke afvalstromen er zijn zodat de afvalbakken hierop kunnen
worden aangepast. Dus met de leveranciers en afnemers kijken naar hoe het zo circulair mogelijk kan. Zo kan er naar elkaar
verwezen worden, vertellen over de mogelijkheden en samen nadenken over verdere ontwikkelingen. Dat is van groot belang.
‘De overheid kan de Circulaire Economie stimuleren door het zelf op die basis te gaan inkopen, maar niet door wetten te
maken.’ ‘Je springt op de wagen, of je doet het niet.’
De financiering is een groot probleem, banken bieden nog geen passende financieringsvormen aan. De overgang van het
verkoop model naar een gebruiksmodel zorgt hier voor problemen. Bij een lease model komt de omzet in 50 stapjes
binnen, maar deze transitie moet het bedrijf wel kunnen overbruggen. Dit loopt voor De organisatie waarschijnlijk wel los
doordat het geleidelijk mee gaat met deze verandering. Anders zou er nog financiering gevonden kunnen worden bij markt
partijen.
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Er zijn ontwikkelingssubsidies voor productie bedrijven, maar niet specifiek CE. Dit zou het makkelijker maken om van tevoren
te investeren. Echter zou het beter zijn wanneer de overheid zelf in hun aanbestedingen bewust circulaire aankopen zou doen.
Maatschappelijke ontwikkelingen zouden afvalscheiding stimuleren, daarmee verduurzaming en dus van positieve invloed zijn
op de organisatie.
Verdienmodel
De organisatie werkt met het principe ‘minder maar vaker’. ‘Als fabrikant moet je juist je best doen dat het product zo lang
mogelijk mee gaat, want hoe vaker ik een maand huur kan vangen, hoe beter dat is’. Echter is het op dit moment een
investering met het oog om het later terug te verdienen.
Op dit moment wordt er voornamelijk nog aan conventionele huur gedaan. Wel biedt De organisatie servicemodellen standaard
aan en is hier dan ook klaar voor. De markt is er alleen nog niet helemaal klaar voor. De interesse lijkt hierin wel te stijgen de
afgelopen jaren. Dit valt onder functionele huur. Hieronder vallen ook tijdelijke huurcontracten voor evenementen of
verbouwingen. ‘Pay per use’ word ook aangeboden, wat een vorm van lease is. Dit houdt in dat De organisatie zorgt voor
voldoende middelen om de locatie schoon te houden..
Met de leveranciers wordt in gesprek gegaan over de manier waarop producten nog duurzamer gemaakt kunnen worden. Dit is
een ‘gewone samenwerking’, echter zijn er wel eisen vanuit de CE.
‘Practise what you preach’ geldt voor de hele CE markt. Wil je het opgang brengen, moet je er aan beginnen en dan moet je
markt creëren. ‘Zelf inkopen, financieren en stimuleren’. Gewoon doen!

Interview 11
Blok 1 – Betekenis van de circulaire economie en aanleidingen om er mee te gaan werken
Onder de circulaire economie (CE) verstaat respondent 11 dat alle materialen in een product weer terugkomen in een nieuw
product en dus niet verbrand of gedumpt worden. Het systeem van retourlogistiek door de producent zelf hoort daar ook bij,
hiermee blijft de verantwoordelijkheid bij de producent en blijven de materialen relatief lokaal in gebruik. De organisatie is
ontstaan vanuit een vraag van de Hogeschool van Amsterdam, die wilde op een nieuwe manier met het afval omgaan en hier is
de organisatie mee aan de slag gegaan. Deze opdracht heeft de ogen van respondent 11 geopend en hierna is hij via de
organisatie een concept voor afvalscheiding gaan ontwikkelen dat nu ook buiten deze eerste opdrachtgever opereert.
de organisatie gebruikt plastic dat is ingezameld door ‘Plastic Heroes’ en daarna gerecycled is, van deze kunststof worden de
afvalscheidingssystemen gemaakt. Op deze manier komt het afval van de gebruikers weer bij de gebruikers terecht. Aan het
eind van de levensduur van een de organisatie wordt deze teruggehaald door de organisatie om gerepareerd of gerecycled te
worden bij respectievelijk een sociale werkplaats en een recyclelaar. de organisatie is de eerste aanbieder van
afvalscheidingspunten van gerecycled plastic voor grote organisaties, verder is het systeem ontworpen voor en door
schoonmakers en werkt het dus erg ergonomisch.
Blok 2 – Kringlopen
de organisatie richt zich met name op het sluiten van de kunststof kringloop, dit is erg belangrijk omdat dit een van de slechtst
gerecyclede materialen in Nederland is, er wordt maar 5% van het ingezamelde kunststof daadwerkelijk gerecycled. Indirect
richt de organisatie zich ook op het sluiten van andere materialen die verzameld worden via de de organisatie
afvalscheidingssystemen, zo helpt de de organisatie in zichzelf al bij het scheiden van kunststof, papier en soms ook gft en
koffiebekers. Via samenwerkingen probeert de organisatie ook deze ingezamelde afvalstromen weer goed te recyclen. Hierover
zegt respondent 11:
“Een afvalbak verkopen kan iedereen wel, maar om dat hele proces [van scheiding en recycling] in orde te krijgen, dat is een
uitdaging”
De kern van de bedrijfsvoering van de organisatie is dat ze willen zorgen dat in grote organisaties afval gescheiden wordt bij de
bron, hiermee is het sluiten van verschillende materialen kringlopen dus van groot belang voor de organisatie. Respondent 11
legt hierbij uit dat:
“Des te beter dit [afval scheiden bij de bron] gedaan wordt, des te meer waarde deze afvalstroom krijgt”
Samenwerking is hiervoor erg belangrijk, zowel met recycle bedrijven, de schoonmaak bedrijven en soms de producenten van
bepaalde materialen. Zo zijn er producenten van koffiebekers die graag de koffiebekers gescheiden ingezameld willen hebben
zodat ze het materiaal terug kunnen krijgen. Een eventuele toekomstige samenwerking met de recycle bedrijven ziet
respondent 11 mogelijk in de vorm van het gezamelijk aanbesteden, waarin de organisatie zorgt voor het inzamelen van het
gescheiden afval en het recycling bedrijf zorgt voor het ophalen en recyclen van het afval.
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In de onderstaande afbeelding is te zien hoe de kringloop van de organisatie eruit ziet. Eerst heeft de gebruiker afval, dit wordt
gescheiden ingezameld in bijvoorbeeld een de organisatie, hierna haalt een schoonmaker het op waarna het naar de recyclaar
gaat. Na het recyclen wordt het weer verwerkt tot nieuwe producten zoals een flesje, maar dit kan ook een de organisatie zijn.

Blok 3 – Waardecreatie
De eerste waardecreatie van de organisatie begint bij het inkopen van gerecycled plastic, hiermee wordt het gebruik van nieuwe
grondstoffen verkomen. Nadat van dit plastic de onderdelen van de de organisatie zijn gemaakt gaat dit naar een sociale
werkplaats waar de de organisatie gemonteerd, bestickerd, enz. wordt. Daarnaast is de organisatie ook na levering aan de klant
bezig om bij de klant het afvalscheiden te stimuleren. Zo worden er trainingen gegeven, maar er wordt ook met interactieve leddisplays in de de organisatie gewerkt, deze lichten op in een bepaalde kleur wanneer iemand in de buurt komt. Hierdoor trekt
het de aandacht van mensen en dit kan het afval scheiden ten goede komen. de organisatie probeert dus heel duidelijk
bewustwording bij de gebruiker te creëeren door ze erbij te betrekken, bij bedrijven kan dit d.m.v. communicatie en het vragen
van feedback en op scholen kan dit bijvoorbeeld ook door de leerlingen/studenten ontwerpen te laten maken voor de stickers op
de de organisatie. Door de gebruikers erbij te betrekken gelooft respondent 11 dat ze het afvalscheidingssyteem ook beter
zullen gebruiken. De opdrachtgevers van de organisatie vinden deze meerdere waardecreatie erg belangrijk, dit is meestal de
reden dat ze de de organisatie aanschaffen. Er wordt door de organisatie op het moment nog geen duidelijke verantwoording
afgelegd over de meerdere waarde creatie. Wel is respondent 11 bezig met het ontwikkelen van een internet-of-things module
in de de organisaties waardoor er gemeten kan worden hoeveel afval verzameld wordt, wat dan gebruikt kan worden voor de
rapportages. Ook kunnen schoonmakers hiermee heel duidelijk welke afvalbakken geleegd moeten worden.
Blok 4 – Strategie
De CE komt in de organisatie tot uiting door zelf goede materialen in te kopen, bij opdrachtgevers afvalscheding te stimuleren
en door aan het eind van de levensduur van de de organisaties ze weer terug te nemen en te recyclen of te repareren. Hier
wordt in constrast met het lineaire model dus gebruik gemaakt van de grondstoffen i.p.v. het verbruiken van deze grondstoffen.
Door Plastic Heroes en de recyclaar waar mee samengewerkt wordt, is de organisatie gegarandeerd van een bepaalde kwaliteit
en kwantiteit van gerecycled plastic. Hoewel de organisatie altijd wel toegang zal hebben tot gerecycled plastic heeft qua
gegarandeerde kwaliteit en kwantiteit wel enigzins afhankelijk van Plastic Heroes.
De verantwoordelijkheid voor reststromen / afvalstromen eindigd wanneer het weer in een nieuw product verwerkt wordt.
Blok 5 - Organisatie
Het verschil qua organisatie tussen de organisatie en linaire bedrijven is dat de organisatie probeert een compleet pakket aan te
leveren door naast het afvalsysteem ook de dienstverlening van communicatie met gebruiker en schoonmaker te leveren en de
onderhoud van de de organisaties te leveren. Voor het tot stand brengen van dergelijke communicatie pakketten geeft
respondent 11 aan iemand te kunnen gebruiken die meer verstand heeft van psychologie. Met deze kennis zouden ze beter
kunnen kijken wat gebruikers motiveert afval te scheiden en hier zowel het design als de communicatie op aanpassen.
Wet- en regelgeving heeft een positieve invloed op het BMCE van de organisatie aangezien een in 2015 aangenomen
regelgeving (Circular Economy Package) waarin staat dat er in de aankomende jaren in stappen naar gewerkt moet worden dat
al het afval gescheiden wordt. Dit heeft een positief effect op de organisatie aangezien de organisatie zich precies deze taak
van het afval scheiden mogelijk maakt. Financiering is zowel positief als negatief voor de organisatie, het is positief aangezien
het deze zoektocht naar financiering veel kennis en veel connecties opleverd. Het negatieve aspect is dat het erg veel tijd in
beslag neemt om de financiering rond te krijgen. de organisatie heeft wel twee subsidies toegekend gekregen en heeft al een
aantal producten op aanbetaling verkocht verder heeft hij ook een prive investeerder gevonden die wil meehelpen. Hierover
zegt respondent 11:
“Ik ben zo in feite een prive-crowdfunding aan het organiseren om alles bij elkaar te krijgen”
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Zoals hiervoor dus al gemeld zijn de subsidies een erg positieve invloed op het BMCE van de organisatie, beide subsidies zijn
van de Nederlandse overheid. Techniek heeft ook een positieve invloed aangezien het erg veel mogelijkheden creëert die er
zonder technische vooruitgang niet zouden zijn, een voorbeeld hiervan is hoe snel je tegenwoordig een prototype kan maken.
de organisatie merkt veel interesse in zijn product dus ook maatschappelijke ontwikkelingen zijn positief voor de organisatie.
Blok 6 – Verdienmodellen
de organisatie werkt met de volgende verdien modellen:
•
Conventionele verkoop: De afvalscheidingssystemen worden op het moment gewoon verkocht.
•
Functionele huur/lease: In de toekomst wil de organisatie de afvalscheidingssystemen graag verhuren maar voor een
strart-up vereist dit te veel voorfinanciering.
•
Subsidies: De twee hiervoor genoemde subsidies zijn voor de organisatie ook een belangrijke bron van inkomsten
tijdens de opstart fase.
•
de organisatie is op het moment nog niet de producten aan het leveren, wanneer de de organisatie is productie gaat
(deze zomer) dan zal het bedrijf rendabel zijn. Het verdienmodel van de organisatie geldt voor nu voor enkel de
organisatie, wanneer de productie eenmaal op gang is gaat de organisatie zich ook meer focussen op samenwerking
en eventueel dus ook gezamelijke verdienmodellen. De huidige samenwerking omschrijft respondent 11 als een
netwerk waarin verschillende bedrijven elkaar aanvullen.
Blok 7 – Boost Circulaire Economie
In de aankomende 3 á 5 jaar moeten mensen bewuster worden van de impact van hun levensstijl om de CE een boost te
kunnen geven. Deze bewustwording moet al beginnen bij het onderwijs, eigenlijk op de kleuterschool al, het moet dan ook op
een positieve manier aangeleerd worden. Verder moet er meer ondersteuning komen vanuit de overheid voor afvalscheiding
door bedrijven. Gemeenten krijgen momenteel veel subsidies om afvalscheiding te bevorderen en kunnen hiermee voor de
consumenten mogelijkheden voor afvalscheiding creëren. Bedrijven krijgen echter geen prikkel voor het scheiden van afval en
kunnen dit dus alleen vanuit eigen initiatief doen.
Interview 12
Blok 1 – Betekenis van de circulaire economie en aanleidingen om er mee te gaan werken
Voor respondent 12 betreft de circulaire economie (CE) allereerst het nadenken over de toekomst en dan met name over de
gevolgen voor toekomstige generaties. Daarnaast geeft respondent 12 aan dat de duurzaamheidsdefinitie uit het Brundtlandrapport de basis vormt van de CE. Voor de organisatie betekent de CE dat er afval als grondstof wordt ingezet om op die
manier waarde in de keten te creëren.
Respondent 12 verteld dat er meerdere aanleidingen zijn geweest om met de CE aan de slag te gaan. Allereerst heeft
respondent 12 lang voor een verpakkingsgroothandel gewerkt waar ze veel met duurzaamheid bezig waren. Op die manier is hij
bekend geworden met het begrip. Belangrijker is echter zijn oudste kleindochter die vroeg of er later nog wel bomen en dieren
waren. Voor respondent 12 was dit een belangrijk punt om nog meer na te gaan denken op welke manier hij bij kan dragen aan
duurzaamheid. ‘’Verandering begint bij jezelf’’ en dus is er spraken van een sterke interne motivatie.
Vanaf dit punt is respondent 12 gaan nadenken wat hij met zijn kennis en ervaring uit de 55-jarige leeftijd en na 16
jarig dienstverband bij een verpakkingsgroothandel kon doen. Vanwege de vele reizen die hij voor zijn oude werkgever heeft
gemaakt, was hij goed op de hoogte over het landbouwafval. Dat afval werd bijna volledig verbrand en dus is respondent 12
gaan nadenken over een alternatief. ‘’20 procent van de plant wordt gebruikt en 80 procent wordt gewoon weggegooid. Als we
deze 80 procent kunnen gebruiken, hoeven we veel minder plantagebossen aan te leggen, kunnen we de biodiversiteit in ere
herstellen en alsnog papier en karton maken.’’
Omdat de organisatie vanuit een duurzaamheidsgedachte is opricht, wordt de CE op alle bedrijfsactiviteiten
toegepast. Vanaf het begin is nagedacht over de haalbaarheid en, waar nodig, is kennis ingehuurd om het bedrijf stap voor stap
op te bouwen. Als gevolg zit de CE niet alleen in de producten, maar ook in het proces. Zo wordt er gewerkt met groene energie
die door SGS gecertificeerd is. Daarnaast was het oorspronkelijke streven om voor alle producten minimaal 50 procent
landbouwafval in te zetten. Dit haalt de organisatie echter makkelijk. Zo zit de bulk al op 100 procent landbouwafval en de
overige producten op minimaal 60 procent. Deze laatste groep producten betreft producten die, gelet op de toepassing,
technisch gezien nog niet met 100 procent landbouwafval te maken zijn.

Blok 2 – Kringlopen
De zin waarmee de businesspropositie van de organisatie wordt samengevat klinkt als volgt: ‘’de organisatie is papier en karton
van landbouwafval, stengels en bladeren die overblijven na de oogst van onze voedselgewassen.’’ Het landbouwafval dat niet
geschikt is voor de veehouderij kan door de organisatie gebruikt worden om cellulose te maken. Met deze cellulose kan
vervolgens papier gemaakt worden. Dit papier kan mee in de normale papierrecycling, omdat het niet uit maakt of het cellulose
uit een boom of landbouwafval is. Als gevolg helpt de organisatie mee aan het sluiten van de materialenkringloop van papier.
Daarnaast heeft de organisatie op sommige producten een composteringscertificaat. Deze producten mogen industrieel
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gecomposteerd worden (industrieel omdat er soms inkt of lijm aan de organisatie-papier wordt toegevoegd). Op die manier is er
dus ook spraken van een biologische kringloop waarin de organisatie zijn bijdrage levert.
Uit het voorgaande mag duidelijk zijn dat het sluiten van kringlopen de kern van de organisatie vormt. Ze doen hier al veel voor,
maar de organisatie wil graag meer doen. Bijvoorbeeld een eigen recycling. Op dit moment is dat echter nog niet rendabel,
omdat de organisatie nog te weinig papier in de markt zet. Als gevolg kan de organisatie nog geen partij interesseren om alleen
de organisatie-papier op te halen en blijft dit vooralsnog toekomstmuziek.
Samenwerking is essentieel in het sluiten van de kringlopen. Zo werkt de organisatie aan de ene kant samen met partijen die
landbouwafval kunnen leveren. Maar ook partijen als Bonsucro en Solidaridad zijn erg belangrijk vanwege hun inspanningen ter
verbetering van de omstandigheden voor boeren. Aan de andere kant zijn producten die met dit afval de organisatie-papier en
karton maken. Grafisch weergegeven ziet dit er als volgt uit:

De keten begint bij een boer die landbouwafval produceert. Hier wordt een eerste scheiding toegepast in landbouwafval dat wel
geschikt is voor dierlijke of menselijke consumptie en landbouwafval dat dit niet is. In deze laatste categorie valt bijvoorbeeld
stro. Vervolgens komt het landbouwafval dat niet anders te gebruiken is bij de producenten van de organisatie. Zij onttrekken uit
dit afval de cellulose waar papier en karton mee gemaakt wordt. Vervolgens komt dit papier en karton bij de eindgebruiker
waarna het of via de papierrecycling terug in de keten komt of gecomposteerd wordt en via het land weer terugkomt.
Blok 3 – Waardecreatie
‘’We zijn in een tijdperk aangekomen waarin we wel groeien in aantal, maar niet in oppervlak. Dus als je papier en karton kan
maken vanuit het huidige oppervlak, kun je toch eigenlijk geen nee zeggen?’’ Om de ecologische waardecreatie aan te tonen
heeft PaperWise een Levens Cyclus Analyse (LCA) door de onafhankelijke partij IVAM UvA laten maken. In deze LCA hebben
ze de gehele keten in beeld gebracht en dus betrekt de LCA ook het transport van alle ingrediënten, additieven etc. naar de
fabrieken waar PaperWise geproduceerd wordt als ook het transport naar NL. Met deze LCA is aangetoond dat de organisatie
een 47 procent lagere milieu impact heeft ten opzichte van FSC papier gemaakt van virgin fibers en 29% ten opzichte van
gerecycled papier dat in Europa geproduceerd wordt. ‘’Klanten geloven ons niet altijd’’ en dus hebben verschillende klanten de
LCA laten nakijken door CE Delft en MyClimate (Zwitserland). Beide hebben echter geconcludeerd dat het resultaat klopt.
Naast deze ecologische waarde creëert de organisatie ook sociale waarde. Zo ondersteunt de organisatie, samen met haar
partners, programma’s om kinderen in India en Colombia naar school te laten gaan en toegang te geven tot gezondheidszorg.
Daarnaast ondersteunen ze ook infrastructurele projecten in deze landen, maar ligt de nadruk op scholing. Juist deze scholing
biedt kansarme kinderen namelijk een betere toekomst. Respondent 12 vat het als volgt samen: ‘’kwaliteit moet altijd 100
procent zijn, maar er moet ook een MVO-beleid zijn dat past bij Nederland en bij Europa. Ik kan eigenlijk niet wachten totdat ik
straks een eigen PaperWise Foundation heb waarvan ik als mens en als opa kan zeggen dat ik kinderen dankzij PaperWise een
betere toekomst heb geboden.’’
Voor zowel de organisatie zelf als voor de stakeholders is de meerdere waardecreatie erg belangrijk. ‘’Anders waren ze er niet
in meegegaan.’’ Klanten zijn altijd opzoek naar manieren om zich te onderscheiden en hun imago te verbeteren. de organisatie
kan helpen bij het verkleinen van de voetafdruk en geeft zelfs trainingen en advies over de manier waarop het bedrijf
papiergebruik kan verminderen. ‘’Ik denk dat er weinig producenten zijn die dat durven. Ik durf dat wel, omdat het mij niet gaat
om zoveel mogelijk winst te maken, het gaat uiteindelijk om duurzaamheid.’’ De verantwoording die de organisatie aflegt over
de verduurzaming uit zich in bijvoorbeeld de LCA, de keurmerken.
Blok 4 – Strategie
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De CE uit zich in de strategie van de organisatie, omdat ze altijd landbouwafval als basis voor hun producten gebruiken. Op die
manier probeert de organisatie zich op haar product en proces te onderscheiden. Daarnaast is de strategie van de organisatie
erop gericht om te zorgen dat landbouwafval als grondstof steeds meer herkend en erkend gaat worden. Als gevolg willen ze
mensen bewust maken en ze mee nemen richting een meer duurzame wereld. Deze bewustwording uit zich in de strategie
doordat de organisatie trainingen en presentaties bij klanten komt geven. Daarnaast bieden ze klanten de mogelijkheid om
gratis gebruik te maken van de organisatie-logo’s en uitingen. Zo ontstaat een win-win situatie doordat de afnemers, met de
logo’s van de organisatie, kunnen laten zien dat ze bewust voor duurzaam geproduceerd papier en karton kiezen en tegelijk
zorgt dit voor reclame voor de organisatie zelf. ‘’Het is van strategisch belang dat onze klanten ons helpen om ons bekender te
maken.’’
Het belangrijkste verschil tussen een normale strategie en de strategie van de organisatie is het winstoogmerk.
Respondent 12 stelt dat een normale strategie er doorgaans naar streeft om zo veel mogelijk winst te maken. In plaats van
winst is het bijdragen aan een duurzame samenleving de belangrijkste drijfveer voor de organisatie. ‘’Ik moet hierbij wel de
opmerking maken dat wij natuurlijk wel winst moeten maken anders kunnen we niet duurzaam zijn.’’ Samenvattend gaat
invulling boven beloning.
In de strategische plannen is de organisatie afhankelijk van haar ketenpartners. Alleen krijgen ze het niet voor elkaar
en dus maakt de organisatie contractuele afspraken met haar partners. Deze afspraken worden in goed overleg gemaakt en er
is bij alle partners spraken van een sterke interne motivatie waardoor een groot draagvlak voor goede samenwerking ontstaat.
De verantwoordelijkheid voor eventuele reststoffen stopt nooit in de ogen van respondent 12. Zoals eerder is gezegd
wil de organisatie ook graag zelf gaan recyclen, maar daar is op dit moment het volume niet groot genoeg voor. Daarom is het
belangrijk dat de organisatie gaat groeien zodat de verantwoordelijkheid voor de reststoffen ook daadwerkelijk kan worden
uitgevoerd.
Blok 5 - Organisatie
De organisatie van de organisatie bestaat uit drie personen, waarvan er twee parttime betrokken zijn. Als gevolg zijn er niet heel
veel concrete verschillen op te noemen. Bovendien stelt respondent 12 dat de verschillen helemaal niet zo groot zijn: ‘’Het is
vooral een verschil in filosofie, maar voor de rest is de bedrijfsvoering niet veel anders.’’
Om het gewenste businessmodel te creëren geeft respondent 12 als eerste aan dat er meer personeel nodig is.
Hiermee bedoelt hij dat er op sommige vlakken gebrek aan kennis of arbeid is en dat dit zou moeten worden aangevuld.
Respondent 12 geloofd vervolgens dat inhuren van specialisten hiervoor de beste uitkomst biedt. Dus het is naast een
personeelsgebrek ook soms een gebrek aan kennis over bijvoorbeeld sociale media en financiën. Daarnaast geeft respondent
12 aan dat je als ondernemer wel moet beschikken over bepaalde competenties. ‘’Je moet een plaat voor je kop hebben, je
moet kunnen afzien en heel hard kunnen werken.’’
De invloed van de verschillende randvoorwaarden is als volgt:
•
Wet- en regelgeving: negatieve invloed. De wet- en regelgeving is gebaseerd op het verleden en dus ben je met een
innovatie altijd in het nadeel. ‘’Zo wordt voor papier en karton altijd FSC voorgeschreven en dat is lastig als er geen
boom in zit.’’
•
Financiering: Respondent 12 heeft eigen middelen in de organisatie gestopt en bovendien hebben klanten op enig
moment een bijdrage geleverd door een lening te verstrekken en door vooruit te betalen. Deze klanten geloven in het
doel. De bank benoemd respondent 12 negatief. De bank heeft niet geholpen in de financiering, omdat ze het risico
totaal niet in konden schatten.
•
Subsidie: Positief. de organisatie heeft in de certificeringsfase twee keer gebruik gemaakt van subsidie van MVO
Nederland. Deze MVO-voucher vergoed 50 procent, tot een maximum van 10.000 euro. De subsidie is gebruikt voor
de LCA en het certificaat voor compostering. De voorwaarde van deze subsidie is wel dat bedrijven uit het buitenland
meer kans krijgen om hun producten in Nederland af te zetten. In het geval van de organisatie is dit mooi van
toepassing doordat ze samenwerken met partners uit India en Colombia. Respondent 12 geeft aan dat dit de
organisatie heel veel heeft geholpen. ‘’Het liefst zou ik hem ieder jaar krijgen.’’
•
Invloed van techniek: wel belangrijk in de aanvangsfase. Voor het omzetten van landbouwafval naar cellulose, is de
techniek wel belangrijk geweest. Daarna in steeds mindere mate, omdat op het moment dat je cellulose hebt, je
papier kunt maken.
•
Maatschappelijke ontwikkeling: Negatief. In de bewustwording ligt de uitdaging voor de organisatie.
Blok 6 - Verdienmodellen
Het belangrijkste verdienmodel van de organisatie is de ‘conventionele verkoop’ en daarnaast maken ze natuurlijk gebruik van
‘afval als waarde’. ‘’Gratis geloven wij niet in, gratis heeft namelijk geen waarde.’’ Inkomsten worden vervolgens op basis van
contractuele afspraken met marges verdeeld. Dit verdienmodel is nu rendabel aan het worden. ‘’De eerste twee jaar heeft het
alleen geld gekost en als het goed is gaan we dit jaar naar break-even.’’
Respondent 12 beschrijft de samenwerking als zowel een waardeketen en een netwerk. In de keten wordt bij iedere schakel
waarde toegevoegd, maar daarnaast is het ook een duidelijk netwerk waarin uitwisseling van bijvoorbeeld kennis plaatsvindt. In
deze samenwerking gaat eigenlijk alles goed. In sommige gevallen loopt de organisatie tegen culturele verschillen aan doordat
ze in verschillende landen produceren. Deze problemen zijn echter makkelijk te overbruggen.
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Op de vraag welke veranderingen er nodig zijn om de CE een boost te geven in de komende jaren antwoord respondent 12
kort, maar krachtig: ‘’Geen woorden, maar daden.’’ Hiermee bedoelt hij dat veel ondernemers hun mond vol hebben van
duurzaamheid, maar er uiteindelijk weinig mee doen. Volgens respondent 12 begint de verandering bij jezelf en moet je dus zelf
actie ondernemen. Daarnaast ziet respondent 12 ook een rol voor de overheid. Zo stelt respondent 12 dat er weinig controle en
reflectie op de huidige subsidies is. Volgens hem kun je beter meer geld in de aanbesteding stoppen waarmee daadwerkelijk
duurzame producten gekocht kunnen worden. Op die manier kun je de markt namelijk ook in beweging krijgen en komt het geld
ook bij bewezen producten terecht.
Interview 13
Een circulaire economie is gebaseerd op het zo minimaal mogelijk verspillen van grondstoffen. Er wordt gestreefd naar
hergebruik in optimale forma, ondanks dat dit op dit moment nog een stip aan de horizon is. de organisatie doet hier gedeeltelijk
aan mee, maar zou zichzelf in eerste instantie niet omschrijven als een circulaire business.
Het idee is ontstaan toen respondent 13 een mooie blouse niet wilde weggooien en er toen een boxershort van heeft gemaakt.
Dit was al vele jaren eerder toen duurzaamheid nog niet zo belangrijk was zoals het nu is. Het is dus meer ontstaan vanuit een
intrinsieke waarde.
De klant vindt het steeds belangrijker dat de producten die ze kopen op een verantwoorde manier zijn gemaakt. De combinatie
van sociaal en duurzaam wordt daarbij als leuk ervaren. Ook, blijkt uit enquêtes, dat de klant vaak de blouse niet wil weg
gooien. Op deze leuke manier krijgt de blouse weer een tweede leven.
Kringlopen
Het hergebruik van stoffen zit in het hart van het product en is daarmee
een elementair onderdeel van het bedrijf. De klant stuurt een blouse op,
de organisatie maakt er een boxershort van en vervolgens wordt deze
weer teruggestuurd naar de klant. Het restmateriaal wordt verzameld en
waar mogelijk opnieuw gebruikt. De grote stukken worden gebruikt voor
lunchzakjes, mapjes o.i.d. ter promotie. Kleinere reststoffen worden via
Facebook weg gegeven aan (voornamelijk) particulieren. Op die manier
blijft het afval minimaal.
Daarnaast is er nog de sociale stroom. de organisatie werkt namelijk met
participatie banen. Vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt komen
via Jasmijn cultureel centrum bij dit traject terecht. Het is een leertraject
waarin ze 1 jaar scholing en werkervaring op doen. Na dit jaar ontvangen
ze een diploma (Noorderpoort & stichting lezen en schrijven) en helpt de
organisatie ze met de volgende stap: werk of opleiding. In september
begint er dan weer een nieuwe groep vrouwen met het traject van een
jaar.
Waardecreatie
Doordat er gebruik wordt gemaakt van oude stoffen, wordt water,
pesticiden, co2 uitstoot ed. bespaart. Daarnaast wordt er tijdens de
productie sociale waarde gecreëerd. De vrouwen krijgen de kans zichzelf
te ontwikkelen om zo de volgende stap te kunnen zetten. Ook wordt er
gewerkt aan eigenwaarde omdat ze zo meer betrokken worden in de
maatschappij. De organisatie creëert bewustwording door het hergebruik
van stoffen op een leuke manier aan te bieden. Verder is er
verduurzaming door het integratietraject van grote groepen vrouwen die
anders aan de zijlijn zouden staan. Zo kunnen ze weer meedoen in de
maatschappij.
De organisatie probeert de duurzaamheid van het product zo goed mogelijk aan de stakeholders te communiceren. Dit gebeurt
via de enveloppen die worden uitgedeeld. Hier staat dan op hoeveel water, pesticiden etc. bespaard is gebleven. Verder
ontvangt de klant na bestellen een bevestigingsmail waarin deze informatie ook vermeld staat en bij de boxershort wordt een
kaartje meegestuurd waarop staat wie de boxer gemaakt. Zo blijft het persoonlijk.
Het is belangrijk om duidelijkheid te hebben over de uitstroom van de vrouwen. Deze verhalen vertellen de sociale impact van
de organisatie. De fondsen vragen echt naar rapportages en willen verantwoording. De gemeente vraagt er weleens sporadisch
naar en dan is het belangrijk dat het klaar ligt.
Strategie
De strategie zit hem vooral in de keuze van de dingen die ze maken middels hergebruik van materialen. Wanneer de
organisatie kijkt naar de toekomst, zal het product ook altijd gemaakt worden van stof/materiaal wat er al is, omdat dit een
belangrijk onderdeel is van wat de organisatie doet. Waar het enigszins kan, probeert de organisatie ook de bewuste keuzes te
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maken. Een voorbeeld daarvan is dat ze zijn overgestapt naar Cycloon postbezorging, echter gaat daar ook een financiële
overweging bij gepaard.
Wanneer een oude economische strategie erop gebouwd is om een aandeelhouderswaarde te optimaliseren, is dat iets waar
de organisatie niet mee bezig is. ‘Het gaat om de stakeholders die we betrekken in de strategie, zowel de gemeente als de
vrouwen en de klanten’. Het gaat dus meer om de stakeholders dan de aandeelhouders.
Deze stakeholders zijn eigenlijk onderling afhankelijk van elkaar. Het is belangrijk dat de vrouwen het goed hebben, afhankelijk
dat de scholing doorgaat en van de financiering van de gemeente. ‘Ik voel niet dat we een losstaande unit zijn, je bent met
zoveel touwtjes verbonden in de maatschappij, met je hele verhaal’. Dat heeft ook heel erg met die stakeholders te maken. Bij
partners spreek je over een samenwerking en ook dat de maatschappij daar beter bij af is. Bij een sociale onderneming gaat het
er om dat er zo veel meer is dan op jezelf staan en er alleen maar voor jezelf en je eigen gewin zijn.
‘Je bent wel een onderneming, dus je gelooft wel dat het jouw verantwoordelijkheid is om dat naar buiten te brengen, te
verkopen (product) dan wel af te leveren aan de maatschappij (sociale waarde)’. Dit is tegelijkertijd met heel veel anderen,
alleen kan de gehele verantwoordelijkheid niet bij de gemeente of Noorderpoort gelegd worden. de organisatie is dus
verantwoordelijk voor het leveren van een goed product (inclusief reststoffen), maar ook dat de vrouwen een stap verder
komen. Dat laatste is een doorlopende verantwoordelijkheid en doen ze middels een community waar de vrouwen lid van blijven
(ook na de termijn van 2 jaar na de uitstroom).
Organisatie
De organisatie is niet primair gericht op maximalisatie van winst. De sociale missie is minstens zo belangrijk als het leveren van
de boxers. Ook is scholing een belangrijk element in waarin zowel schooluren als werktijd zit verweven. Dit betekent ook dat de
openingstijden van de organisatie meegaan met de schooltijden (zomervakantie).
Daarnaast is het ook organisatorisch anders doordat er ieder jaar een doorstroom is aan werknemers. Dit betekent dat de
kennis die opgebouwd is bij de werknemers, na een jaar verdwijnt. de organisatie laat daarom soms mensen eerder in het jaar
beginnen. Daarnaast zijn de wekelijkse naailessen en het handboek sterk verbeterd.
Om het te kunnen organiseren is er begeleiding nodig voor de vrouwen. Er is marketing nodig om bestellingen binnen te krijgen,
ondanks dat de Pr makkelijker gaat door de gunfactor. Verder is de samenwerking erg van belang: ‘Wij leven van
samenwerking’.
•
De wet- en regelgeving omtrent de vrouwen is van negatieve invloed. Dit komt doordat de groep waar de organisatie
mee werkt net tussen de wetten in valt. Hierdoor is het vaak onduidelijk vanuit welk ‘potje’ wie gefinancierd moet
worden.
•
Er is een goede samenwerking met de gemeente, wat belangrijk is voor de financiering van de participatie banen. Er
is nu bijvoorbeeld onduidelijkheid over het budget vanuit de gemeente. de organisatie probeert hier dan in mee te
denken en waar nodig te helpen. de organisatie levert succesverhalen om de gemeente ervan te overtuigen het te
blijven financieren. Dit geldt ook andersom. Toen de rijksopleiding stopte heeft de gemeente geholpen met de
financiële overstap kosten naar ‘maatwerk’. Daarnaast is de organisatie sterk afhankelijk van de fondsen (subsidies)
en de inkomsten van de boxers.
•
De maatschappelijke ontwikkeling heeft ertoe geleid dat de organisatie in deze tijd past. Er is nu meer aandacht voor
duurzaamheid en de manier van produceren.
Verdienmodel
Op dit moment is de organisatie niet rendabel, dat wil zeggen dat de organisatie niet op zichzelf kan staan zonder bijdragen van
fondsen. Het verdienmodel bestaat op dit moment uit conventionele verkoop, afval (oude blouse) en donaties (subsidies).
De bijdrage van de gemeente is als het inkopen van een soort re-integratie-dienst. Echter zou het kunnen dat er betere
samenwerking nodig is met het bedrijfsleven. Op die manier ontstaat er een model waarin het bedrijfsleven het gedeelte van de
gemeente op zich zou kunnen nemen. Bijvoorbeeld dat zij een de organisatie vrouw kunnen ‘adopteren’ in het kader van CSR.
Dit wordt dan een soort buddy bedrijf die ook de verantwoordelijkheid neemt wanneer een vrouw uitstroomt. Op die manier
kunnen bedrijven wel iets goeds doen, waar ze misschien niet de tijd voor hebben. Daarnaast willen jongeren vaak werken in
een maatschappelijk betrokken bedrijf en dat maakt het nodig om op die manier ‘high potentials’ te kunnen aan trekken.
Om te zorgen dat de aanvullende subsidies van fondsen op termijn niet meer nodig zijn om daarmee de overhead kosten te
kunnen dekken, is de organisatie voor de een keuze komen te staan. Dit houdt in dat er een nieuw BM moet worden ontwikkeld.
Hier wordt momenteel gekeken. de organisatie gelooft dat er in de toekomst een markt is die behoefte heeft aan een
kledingmerk wat helemaal gebaseerd is op hergebruik van materialen. Daar zijn ze nu een business case op aan het bouwen.
Dit BM is in samenwerking met grote partijen/winkels (bijv. HEMA) die over stoffen leveren, waar de organisatie vervolgens
boxershorts van maakt zodat deze in de winkels van diezelfde partij belanden. Op die manier kan er voorkomen worden dat nog
bruikbare stoffen de verbrandingsoven in gaan, dit gebeurt op dit moment nog op grote schaal. Om dit model tot stand te
brengen, moet er een ander boxermodel ontwikkeld worden. Het boxermodel zoals het nu is, is te ingewikkeld om het op grote
schaal te produceren. Het atelier zoals het er nu is, inclusief het opleidingsproject blijft daarnaast bestaan, terwijl in de fabriek
werkgelegenheid wordt gecreëerd door op veel grotere schaal boxers te maken op voorraad.
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de organisatie is op zoek naar investeringspartners voor deze nieuwe plannen, die ook voorzien in uitbreiding van het
managementteam. Dat is noodzakelijk om te zorgen dat het bedrijf minder kwetsbaar wordt en ook minder afhankelijk van de
oprichter.

Interview 14
Blok 1 – Betekenis van de circulaire economie en aanleidingen om er mee te gaan werken
Respondent 14 geeft aan dat zijn hoofddoel het bewaren van het vastgelegde CO2 in hout is. Hierin is hij in concurrentie met
het concept cradle-to-cradle (C2C). Dit concept stelt namelijk dat je altijd moet denken vanuit schone materialen en Respondent
14 kan dit om verschillende redenen niet doen. Ten eerste is er geen schoon hout, ‘’hout bestaat namelijk uit allerlei
bestanddelen, ook minder aardige, van sommige kan je zelfs flink ziek worden of dood gaan.’’ Daarnaast is hout gemaakt uit
CO2: voor een gemiddelde kuub hout heb je ongeveer 1850 kilo CO2 nodig. ‘’Als je vanuit de C2C gedachten denkt dan hup,
steek aan het eind van de gebruikscyclus maar in de fik of laat maar verteren. Maar in beide gevallen komt deze CO2 vrij. Deze
CO2 in het hout is van jouw opa en overgrootvader en volgens mij hebben we CO2 te veel en hout te weinig , en dus is
hergebruik de enige geldige optie.’’ Volgens Respondent 14 is het, met name met oog op de toekomst, noodzakelijk om anders
te gaan denken en dat betekent hergebruik , en hout laat zich namelijk uitstekend lenen voor een tweede derde en zelfs
twintigste leven zonder in te boeten op zijn kwaliteiten.
Onbewust is De organisatie het circulaire pad opgegaan, in eerste instantie door een buitenlandse leverancier die verkeerde
lijm gebruikte in een zeer grote serie tafelbladen van oud kozijnhout. Toen die bladen weer uiteenvielen tot losse plankjes en er
een kleine 150 kuub ellende in de werkplaats lag, ontstond het idee om te gaan verwerken en te mengen met eigen afval. Als
gevolg daarvan zijn ze helemaal opnieuw na gaan denken over de manier waarop hout zich gedraagt en zo heeft Respondent
14 ‘’het hele ambacht van circulaire meubelmaker opnieuw uitgedacht.’’ Enkele jaren later heeft Respondent 14 zich met zijn
bedrijf aangesloten bij het onderzoeksteam van Jan Jonker en toen bleek al gauw dat hij een van de weinige was die circulair
bezig was. De organisatie was nog niet in de handel circulair, maar met name in het denken en functioneren. ‘’Ik bedacht dat ik
spullen wilden maken en keek wat er al aanwezig was aan grondstoffen. (…) Ik ging vanuit afval omdenken.’’ Vervolgens kwam
de crisis en verkocht De organisatie redelijk, maar betaalde de klanten niet altijd of pas na enkel maanden. Daardoor ontstond
er een spagaat waardoor De organisatie is gaan experimenteren met verhuur en statiegeld. ‘’Nederland is hier echter nog niet
klaar voor, het merendeel wil gewoon in bezit hebben. Dan kun je nog heiliger willen zijn dan de paus, maar uiteindelijk is
gewone verkoop het makkelijkst, ten slotte wil de belasting zijn centen op tijd, je personeel heeft af en toe ook honger, en het
licht moet wel blijven branden.’’
De motivatie om met de CE aan de slag te gaan is ontstaan vanuit een interne motivatie, door een degelijke ouderwetsche
opvoeding en daaruit weer de overtuiging dat weggooien altijd nog kan. Als we de business propositie van De organisatie
moeten samenvatten in één zin dan verkoopt De organisatie circulaire producten waarvoor het statiegeld geeft wanneer deze
worden teruggebracht. Per saldo maakt het niet veel uit of dit na 10, 20 of 30 jaar gebeurd. Nu de grondstofprijzen aan het
stijgen zijn merkt De organisatie bovendien dat ze, ondanks hun arbeidsintensieve productieapparaat, stukken goedkoper
kunnen produceren dan een concurrent die met ‘virgin’ materiaal werkt.
Blok 2 – Kringlopen
Twee jaar geleden is Respondent 14 in contact gekomen met Michel Baars die een circulaire sloperij was begonnen. Deze man
heeft ervaring opgedaan door een oude kolencentrale in Limburg te slopen. De aanbesteding voor deze sloop hebben ze
gewonnen door een fictief zeer laag bedrag te noemen. Zij stelden dat ze voor een vijfde van de prijs de fabriek konden slopen.
Omdat ze het druk hadden, kwam het project in handen van een stagiaire. Deze stagiaire had veel hulp nodig bij de verwerking
van de diverse afvalstromen, maar door te grote drukte bij collega’s kon hij niet goed geholpen worden. Delen van de centrale
bleek hij te kunnen slijten in India, maar bij het bedrijf bleek onder andere geen kennis op het gebied van metalen. Als gevolg
voerde de stagiair ze niet af, maar sloeg het materiaal separaat op. Na afloop van het project bleek deze stapel ijzer voorzien te
zijn van een zeer zeldzame legering die tegen extreem hoge temperaturen kon. Om deze te slijten is een veiling gehouden en
na verkoop bleek dat er enkele miljoenen meer winst geboekt kon worden dan zelfs de duurste deelnemer in de aanbesteding.
Op die manier werd geconcludeerd dat het circulair slopen rendabel is.
Samen met het sloopbedrijf, New Horizon, is De organisatie gaan kijken welke onderdelen van de gebouwen hergebruikt
kunnen worden. Dit heeft geleid tot allerlei nieuwe toepassing, bijvoorbeeld voor beton. Er is een machine ontwikkeld die het
beton ter plaatse kan verpulveren en vervolgens het ongebruikte cement in dit beton kan reactiveren. Dit maakt het mogelijk om
ter plaatse, zonder transport, door alleen water toe te voegen, nieuw beton te maken. Daarnaast zijn er verschillende producten
die direct kunnen worden hergebruikt, van stopcontacten en bekabeling tot tapijt en kantoormeubilair. Het loopt zo goed dat
New Horizon in het eerste jaar van zijn bestaan ongeveer tienduizend manuren aan sloopwerk en daarmee dus ook tienduizend
manuren aan productiewerk van de verkregen grondstoffen heeft binnengehaald. Omdat het zo goed loopt is er nu zelfs een
experiment gestart waarin het sloopbedrijf betaald voor de sloop. De organisatie zelf krijgt daarnaast ook circulaire opdrachten
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binnen. Zo heeft ze een opdracht van de ABN-AMRO in Amsterdam gekregen om van oude trappen, kozijnen en oud
plafondhout nieuwe vloeren en scheidingswanden te maken. Hieruit mag het duidelijk zijn dat er duidelijk sprake is van een
materialenkringloop.
Naast deze materialenkringloop spreekt Respondent 14 van een financiële kringloop. Deze probeert De organisatie zoveel en
zo goed mogelijk te sluiten waarin ze experimenteren met verschillende verdienmodellen. Ten tijde van de crisis hebben ze
bijvoorbeeld gewerkt met bartering (vorm van ruilhandel) en ook geloofd Respondent 14 sterk in de komst van ‘pay per use’.
Voor het laatste is echter een verandering in de mentaliteit en wetgeving van de overheid nodig. Een overheid mag in de
huidige organisatie namelijk niet huren, maar alleen kopen. Wil de overheid af van een goed, dan verdwijnt dit naar de
domeinen en word het zo verkocht. Als de overheid wil dat een circulaire aanbesteding echt voet aan de grond krijgt, dan moet
de overheid ook kunnen huren of pachten. Daarnaast betaald De organisatie op dit moment per verkochte euro de meeste
belasting in Nederland. ‘’Waarom? Al mijn productiemiddelen zijn betaald, mijn panden zijn betaald, voor mijn grondstoffen krijg
ik bijna niks. Dus alles wat ik doe is uren draaien, het is gewoon handwerk, zweten en stinken en armen krijgen als een baviaan.
Dus wanneer ik belasting moet betalen over mijn omzet dan zegt de belastingdienst simpelweg: ja, je hebt geen aftrekposten
dus je betaald de volle mep.’’
Voor De organisatie is de samenwerking met andere partijen essentieel in het sluiten van kringlopen. Deze samenwerking ziet
er als volgt uit:
Bovenaan staan de gebouwen die door New Horizon
gesloopt worden. In het oude model werd al het puin
op een hoop gegooid en vervolgens gebruikt als
opvulling voor bijvoorbeeld een weg. In dit geval
wordt er echter geamoveerd. Dus alle herbruikbare
materialen die bij de sloop vrijkomen worden op
pallets gestapeld en die gaan naar de verschillende
producenten die met deze materialen aan de slag
gaan. Zo gaat het hout naar De organisatie en Stiho
en de vulling uit platfonds naar een akoestische
fabriek. De eigenaar van de gesloopte flat verkoopt
de grondstoffen echter niet, maar houdt ze in bezit
om ze in een nieuw gebouw te kunnen verwerken.

De organisatie levert dan bijvoorbeeld de vloer voor
het nieuwe gebouw en Stiho de kozijnen. Op die
manier wordt de materialenkringloop in de bouw
zover mogelijk gesloten. Daarnaast heeft De
organisatie een eigen productie van tafels en vloeren
waarvoor ze vanuit allerlei hoeken afvalhout krijgen
en als grondstof gebruiken. De organisatie heeft in dit
proces natuurlijk ook afval, bijvoorbeeld zaagsel. Dit
zaagsel wordt gemengd met oude koekjes en
onverkoopbare frisdranken
om er bio-alcohol,
kattenbakvulling of compost van te maken. Het
bedrijf dat voor deze productie verantwoordelijk is
bestaat sinds kort niet meer en dus is er een nieuwe toepassing voor het zaagsel gevonden. Met zaagsel kan namelijk ook
melkzuur maken dat gebruikt kan worden als basis voor PLA (bio kunststof).
In het bovenstaande plaatje is abstract weergegeven hoe De organisatie omgaat met andere restproducten. Wanneer De
organisatie bijvoorbeeld een ovale tafel moet maken houdt het de hoekjes over. Deze hoekjes worden diagonaal afgezaagd en
aan elkaar geplakt. Op die manier ontstaat nieuw hout dat weer als grondstof gebruikt kan worden.
Daarnaast is er een tool ontwikkeld om het vinden van bruikbare grondstoffen in een gebouw dat gesloopt wordt te verbeteren:
de materialenscout. Eerst ging Respondent 14 samen met Michel van New Horizon en andere belanghebbende een gebouw in
om te kijken wat bruikbaar was en wat niet. Nu gaat alles digitaal en gaat er een 360 graden camera het gebouw in die
vervolgens een rondom beeld opneemt. Deze beelden kunnen door iedereen, waar dan ook, via internet bekeken worden. Op
die manier kunnen zoveel mogelijk afnemers worden bereiken. Deze afnemers kunnen dan ook zien hoeveel grondstoffen er in
dat pand zitten en wanneer die vrijkomen. Dit maakt het mogelijk om zo hun afname af te stemmen op hun eigen productie .
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Blok 3 – Waardecreatie
Het businessmodel van De organisatie levert ecologische waarde op doordat het afval als grondstof gebruikt en daarmee
onnodige bomenkap voorkomt. Daarnaast creëert De organisatie ook sociale waarde door in het bedrijf studenten en exdrugsverslaafden te laten werken. Bovendien is het bedrijf in overleg met de gemeente Utrecht die kampt met een ‘essenziekte’.
Er zijn 22000 essen in Utrecht en die moeten dus gekapt worden. De organisatie stelt dat Utrecht hiervoor het ongebruikte
arbeidspotentieel moet inzetten. ‘’Je betaalt ervoor, maar je gebruikt ze niet. Geef gehandicapten, 50-plussers, asielzoekers,
whatever, die werkervaring. Ga dat hout verwerken in je eigen stad en maak er producten van voor je eigen mensen en je
eigen stad.’’
Voor deze waardecreatie legt De organisatie niet expliciet verantwoording af: ‘’ik zwengel het aan als katalysator, die Utrechters
moeten zelf zorgen voor de plek, de mensen en de verwerking, maar ik krijg buikpijn van mensen die alleen maar bomen
kunnen verbranden. Dus help ik ze met de ideeën voor verwerking en het opstarten om ze uit te leggen hoe ze dat circulair
kunnen doen.’’ Daarnaast bestaat er verantwoording in bijvoorbeeld het FSC-keurmerk. Dit keurmerk kost Respondent 14
echter veel moeite doordat hij alles moet fotograferen, documenten en opmeten om aan te tonen dat De organisatie recyclet.
‘’Simpeler zou zijn om de boekhouding te controleren, daaruit blijkt dat we namelijk bijna niks inkopen. Dus kan je ook geen
illegale bossen uit Afrika o.i.d. importeren. Zakelijk gezien zou ieder gezond mens met een bedrijf als De organisatie dat FSC
niet voeren, maar ik vind dat het er bij hoort, dus doe ik dat.’’
Blok 4 – Strategie
De CE komt tot uiting in de strategie van De organisatie doordat klanten hun eigen hout mogen meenemen. Omdat klanten hun
eigen hout in een tafel of stoel verwerkt willen zien, krijgen klanten nog meer gevoel met het product. Daarnaast geeft De
organisatie lezingen en trainingen en heeft het altijd de deuren open staan voor mensen die willen komen kijken. Respondent
14 stelt dat iedereen die bij De organisatie betrokken is er ontzettend veel energie van krijgt. Werknemers vinden het leuk om er
te werken en afnemers zijn enthousiast en vertellen hun ervaringen door. Op deze manier ontstaat onbewust een community
rondom De organisatie. ‘’Wij zijn niet bewust bezig met het bouwen van een community, maar in je enthousiasme neem je
gewoon mensen mee en ze blijken achteraf zonder uitzondering uitstekende ambassadeurs.’’
Als we het hebben over het verschil tussen een lineaire en circulaire strategie stelt Respondent 14 dat een normale strategie
vaak alleen maar geld-gerelateerd is. ‘’Een bedrijf dat subsidie- of aandeelhouder gestuurd is, is ten dode opgeschreven. Als
alle aandeelhouder gestuurde bedrijven de economische impact op het milieu mee zouden tellen in hun balans dan zouden ze
nooit in de zwarte cijfers terecht zouden komen.’’ Als gevolg stelt Respondent 14 dat er een belangrijk verschil bestaat in het
moreel. ‘’Dat is denk ik de reden dat er extraordinaire salarissen aan topambtenaren en sommige directeuren worden betaald,
zij moeten gewoon hun geweten af moeten kopen. Kijk maar naar veel beroemde ex politici, die Al Gore was tijdens zijn
werkzame leven een grote schurk, pas na zijn pensioen gaf hij zijn leven een groene draai waardoor iedereen hem kent.’’
In de strategische plannen ligt de verantwoordelijkheid eerder andersom. De organisatie bedenkt namelijk iets en dan moeten
de partners daar weer iets voor verzinnen om mee op te kunnen. De organisatie gaat op basis van vertrouwen met deze
afhankelijkheid om. Respondent 14 is niet van de contractuele afspraken en stelt dat wanneer je echt zaken wilt doen je elkaar
in de ogen moet durven kijken. Bovendien stelt hij dat als je weet wat je wilt gaan je doen, je je doel op één A4’tje kunt
samenvatten. Soms is de samenwerking op basis van vertrouwen lastig. De organisatie wordt door sommige bedrijven gezien
als een rudimentair en lastig aanhangsel en dus beseft Respondent 14 dat hij met deze bedrijven wel duidelijke contractuele
afspraken moet maken.
De strategische verantwoordelijkheid stopt Respondent 14 volledig in zijn producten. Omdat De organisatie constant blijft
hergebruiken heeft het niet of nauwelijks reststoffen. Per week gaat er maar twee tot drie kuub afvalhout weg dat te klein is om
te verwerken of te veel energie kost om in andere ketens te gebruiken. Dit hout wordt verbrand en de warmte die hierbij vrij
komt wordt gebruikt voor de verwarming van een kampeerboerderij en uiteindelijk ook de eigen fabriek van De organisatie.
Blok 5 - Organisatie
Het belangrijkste verschil in organisatie bestaat volgens Respondent 14 uit de aansturing. In een lineair model geldt veel meer
een hiërarchische organisatie met een top-down aansturing, terwijl Respondent 14 veel horizontaler werkt en iedereen zelf laat
bepalen wat te doen. ‘’Iedereen in het bedrijf weet als beste, wat het beste en het meest efficiënt is.’’ Respondent 14 heeft dit
verheven tot zogenaamd luiwerken en dit heeft hij een aantal jaar geleden geïntroduceerd. Deze vorm van aansturing zorgt
naast meer efficiëntie ook voor persoonlijke ontwikkeling in het bedrijf.
Daarnaast geeft Respondent 14 aan dat het businessmodel van De organisatie gericht is op het ontwikkelen van een ‘goed’ en
‘echt’ product. ‘’Ik heb veel liever dat we er een goed gevoel aan overhouden en dat het perfect is, dan dat het veel geld
oplevert en maar half-half gaat.’’ De invulling en betekenis gaat dus boven de beloning en dat is een belangrijk verschil tussen
een lineair en circulaire organisatie.
Voor het gewenste businessmodel van De organisatie is allereest enorm veel kennis nodig. Respondent 14 heeft het circulair
produceren van meubels zelf bedacht. Daarnaast is er verandering nodig in de wet- en regelgeving en de aanbestedingsregels.
Als laatste levert Respondent 14 kritiek op de huidige organisatie waarin de mensen aan de macht nog steeds overtuigd zijn dat
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de economie te sturen is. ‘’Ze zijn namelijk zo opgeleid en bevinden zich nu in instituten die zich richten op systemen die al
bewezen hebben niet te werken, kijk maar naar de afgelopen drie crisis. (…) Toch wordt er nog steeds op de zelfde manier les
in gegeven. (…) Ze zijn overtuigd dat ze kunnen sturen met inflatie, deflatie enzovoorts.’’ Daarnaast vertelt Respondent 14 dat
ondanks een kloppend verhaal je geen lening kunt krijgen bij de bank. ‘’De Rabo heeft zijn mond er vol van, maar een bedrijf
zonder inkoop kan niet bestaan en dus verstrekken ze geen geld.’’

De invloed van de verschillende randvoorwaarde op het businessmodel van De organisatie is als volgt:
•
Wet- en regelgeving: op dit moment dragen ze negatief bij. Respondent 14 stelt dat er circulaire wet- en regelgeving
moet komen om de verandering los te krijgen. Tot die tijd gebeurt er volgens hem niks.
•
Financiering: negatieve invloed. Omdat De organisatie langzaam in het circulaire model is gegroeid, is het in staat
geweest om de financiering rond te krijgen. ‘’Had ik een bedrijf als dit nu op moeten zetten, was het me nooit gelukt.’’
Het probleem zit met name in de voorfinanciering. Alles kost namelijk geld: de grondstoffen bewerken , de machines,
het pand, de werknemers, etc.. Je zal dus naar een bank moeten om hiervoor geld te lenen en die geven het in veel
gevallen niet: ‘’want onbekend maakt onbemind.’’
•
Subsidie: niet van toepassing. Subsidie bindt volgens Respondent 14 de handen op verschillende manieren. (1) je
moet wachten totdat je subsidie krijgt voordat je aan de slag kunt, (2) als je er zolang over na moet denken dan heb je
iets verkeerd gedaan en (3) je moet kansen meteen aangrijpen en niet wachten tot dat je subsidie krijgt. Als je wacht
is de kans voorbij en mis je het momentum .
•
Invloed van techniek: essentieel. Zonder innovatieve of experimentele techniek zijn verschillende productieprocessen
niet mogelijk.
•
Maatschappelijke ontwikkeling: positief, ‘’we hebben de tijd mee.’’ Respondent 14 heeft van Jan Jonker geleerd om
bedrijven te begeleiden naar de lineaire afgrond om ze vervolgens het circulaire bergpad te laten zien. ‘’Als ze
eenmaal op dit bergpad zitten, gaan ze er nooit meer af.’’
Blok 6 - Verdienmodellen
De organisatie betaald nu niks of nauwelijks voor de grondstoffen die zij gebruikt. Deze grondstoffen zijn namelijk afval voor de
oude eigenaar en die is al snel blij als hij daar gratis vanaf komt. De organisatie beseft zich echter goed dat wanneer de
grondstofprijzen nog verder stijgen er steeds meer producenten op hetzelfde concept zullen overstappen en er concurrentie
ontstaat. In dit geval zal er betaald moeten gaan worden voor wat nu nog gratis is en dan ziet De organisatie heil in het
verdienmodel ‘pay per use’. Op die manier blijven de grondstoffen namelijk in bezit en kunnen ze worden teruggenomen na
gebruik waardoor je als bedrijf niet meer te maken krijgt met inkoop. Bovendien weet je als geen ander hoe je grondstoffen
gemaakt zijn en kan je die eenvoudig weer upcyclen. Hierin krijgen ze de bank echter (nog) niet mee. Vanwege deze tendens is
het voornaamste verdienmodel van De organisatie nog steeds de conventionele verkoop met eventueel statiegeld voor
terugname.
Het businessmodel van De organisatie is levensvatbaar en rendabel. ‘’We zijn op een prachtige manier de crisis doorgekomen,
waar andere meubelmakers stuk voor stuk zijn omgevallen.’’ De inkomsten worden vervolgens verdeeld op prijs per vierkante
meter. ‘’De vloerenboer wordt gewoon betaald per vierkante meter en je moet snel een prijs kunnen afgeven voor een tafel.’’
Omdat de partners van De organisatie moeten investeren in bijvoorbeeld nieuwe machines is de conventionele manier van
samenwerken op dit moment het meest gunstig. Zodra deze machines er zijn kan er worden nagedacht over andere vormen
van inkomstenverdeling.
•
De keten waarin De organisatie samenwerkt met andere partijen is het best te typeren als een waardeketen. Er wordt
namelijk met iedere stap waarde toegevoegd: met hun patent en hun kennis wordt aan het product dat De organisatie
levert waarde toegevoegd.
•
De veranderingen die er nodig zijn om de CE een maatschappelijke boost te geven zijn volgens Respondent 14:
•
Verandering in bestuurlijk niveau: ‘’er moet zowel bij de overheid als bij de banken een aardbeving met een
magnitude van 11.0 of meer plaatsvinden.’’ Als de overheid stelt dat ze FSC gaan inkopen, dan moeten ze FSC
inkopen. De overheid neigt op dit moment nog teveel naar goedkopere meubels uit China. Hetzelfde geldt wanneer
de overheid stelt dat ze circulair gaan inkopen. Dat zou achteraf ook gecontroleerd moeten worden. Niet de prijs moet
leidend zijn, maar juist de items die er toe doen. ‘’Geroofd hout uit de rimboe blijft goedkoper dan FSC, maar je neemt
juist FSC voor je behoud aan diversiteit en het op peil houden van het milieu.’’
•
Grondstofprijsstijging maakt dat traditionele, lineaire bedrijven anders na gaan denken.
•
‘’Het is misschien niet leuk om te zeggen, maar de meeste verandering komt uit tijden van nood. (…) Je mag het niet
zeggen, maar je zou eens moeten zien wat we allemaal kunnen als de zeespiegel morgen 50 centimeter is gestegen.
(…) het gekke is dat om dat te voorkomen, we maar een fractie kwijt zijn van wat het ons zou kosten als de zee
halfweg Frankfurt zou stoppen.’’ Er moeten ernstige disruptieve dingen gebeuren om te zorgen dat er wat veranderd.
Interview 15
Blok 1 – Betekenis van de circulaire economie en aanleidingen om er mee te gaan werken

Respondent 15 geeft aan dat veel termen als MVO, duurzaam ondernemen en ook circulaire economie vaak niet goed gebruikt
worden, hierdoor worden dergelijke termen inhoudsloos. De eerste stap voor de transformatie van een lineaire naar een

lxxxvi

Master thesis: Business Strategy for the Circular Economy

Mariska Hilhorst (s4566033)

circulaire economie is van gedachtetransformatie naar gedragstransformatie. Deze stap wordt vaak gemist waardoor dergelijke
termen enkel gedachtetransformatie teweeg brengen, dit reduceert dergelijke termen tot een tool voor commercie en marketing.
Het is dus belangrijk dat circulair ondernemen begint bij een intrinsieke motivatie en dat het geïmplementeerd wordt in het
bedrijf dna. Respondent 15 is zelf ook met de CE gaan werken vanuit deze intrinsieke waarde, respect voor de volgende
generaties en het bewustzijn dat het niet langer lineair kan. Over de CE zegt respondent 15:
“Een grondstof systeem moet circulair zijn doordat je in een gebruikssysteem komt in plaats van verbruik”
De organisatie past de circulaire principes op drie manier toe in hun bedrijfsproces. Ten eerste doen ze aan levenscyclus
verlenging door goed onderhoud aan de elektronica te geven. Ten tweede geven ze de elektronica een tweede leven, meestal
door de elektronica, wanneer geschikt, te refurbishen maar ook in de vorm van 'spare parts'. Als laatste optie wordt de
elektronica gedemonteerd en worden de niet bruikbare onderdelen gerecycled naar grondstoffen.
Wat de organisatie uniek maakt binnen de elektronicabranche is dat ze integraal samenwerken met heel de keten, dit is ook de
enige manier om circulair te ondernemen. Deze integrale samenwerking houdt in dat je geen concurrenten meer hebt, maar
enkel partners/collega’s.
Blok 2 – Kringlopen

De organisatie richt zich op het sluiten van de elektronica kringloop, hoewel respondent 15 aangeeft dat het door de organisatie
ontwikkelde model zich ook voor andere branches goed zou lenen. De kringloop van elektronica probeert de organisatie zoals
eerder aangegeven zo hoogwaardig mogelijk te sluiten door eerst levencyclusverlenging, dan hergebruik en als laatste
grondstof recycling toe te passen. Het sluiten van de elektronicakringloop is de kern van de bedrijfsvoering van de organisatie,
respondent 15 vindt dit ook niet meer dan logisch. Hij wijst hierbij op de circulaire basis van de natuur en van fysiek geld,
hierover zegt hij:
“Als ik jou één euro geef dan komt die euro ergens terecht, die euro is circulair”.
Het circulaire model schijnen we dus erg normaal te vinden, tenzij het om ons economische systeem gaat, dit noemt respondent
15 een stigmatisering en een paradox. Daarom vindt hij zelf dat het circulaire model ook voor bedrijven het meest logische
model is.
Voor het uitvoeren van dit circulaire model is integrale samenwerking van essentieel belang, je kan namelijk niet alleen de hele
keten bedienen. Binnen deze samenwerking heeft de organisatie de formule ontwikkeld en om deze formule uit te voeren zijn
verschillende partners nodig, zoals een sociale werkplaats, een recycle bedrijf, een IT bedrijf en een klant.
Deze samenwerking heeft respondent 15 in de onderstaande afbeelding getekend. Op het rechthoekige gedeelte links heeft
respondent 15 aangegeven hoe door de organisatie het lineaire systeem eigenlijk aaneengesloten wordt en circulair gemaakt
wordt. Links boven aan staat de fabrikant (Fc) die verkoopt aan de distributeur (D), waarna het naar de reseller (R) gaat, waarna
het bij de eindgebruiker (e) terecht komt. Na de eindgebruiker komt op een gegeven moment het end of life (eol) moment en
hier begint de organisatie. De end of life stroom gaat namelijk naar de organisatie, dit kan via de eindgebruiker, de reseller of de
distributeur gebeuren. de organisatie stuurt de elektronica dan naar een sociale werkplaat (SW) waar het product wanneer
mogelijk gerefurbished wordt voor hergebruik. Wanneer dit niet mogelijk is wordt het gedemonteerd en worden nog bruikbare
onderdelen gebruikt als spare parts, de rest gaat door naar de recycleaar (Recycle), vanuit de recyclaar gaan de grondstoffen
weer naar de fabrikant en zo is er een cirkel gecreëerd. Naast dit rechthoek heeft respondent 15 het process in een cirkel
getekend met bovenaan de fabrikant (F), net links onder de fabrikant is een recycleaar die bijvoorbeeld de ruwe grondstof
kobalt kan creëeren van printplaten. Dit kobalt gaat naar de fabrikant die er weer elektronica van kan maken. In deze cirkel
voorziet de organisatie in de reversed logistics en faciliteert de organisatie de end of life stroom. Hierbij werken ze in de cirkel
volgens de stappen: Recollect, Reuse en Recycle

lxxxvii

Master thesis: Business Strategy for the Circular Economy

Mariska Hilhorst (s4566033)

Over de rol van de organisatie is de bovenstaande samenwerking zegt respondent 15:
“Wij zijn een tool voor de fabrikant, distributeur of reseller, want wij zorgen dat zij nieuwe producten kunnen verkopen en we
zorgen dat die producten daarna ergens naartoe worden verplaatst waar zij er geen last van hebben”
Hier geeft respondent 15 wel aan dat vooral distributeurs en reseller positief tegenover de organisatie staan, fabrikanten zien de
organisatie soms toch als bedreiging aangezien ze werken aan het bevorderen van de levensduur en het bevorderen van
hergebruik.

Blok 3 – Waardecreatie

Respondent 15 geeft aan dat door middel van de organisatie erg veel verschillende waarden gecreëerd worden. Zo geeft hij
aan dat de organisatie bijdraagt aan wel 7 of 8 van de milleniumdoelen. Zo noemt respondent 15 armoedebestrijding, bijdragen
aan een beter milieu, sociaal impact en empowerment van mensen door toegang te geven aan de digitale wereld. Een manier
waarin veel van deze punten tot uiting komen is een project dat de organisatie in Afrika gaat starten waarin ze een oplossing
gaan bieden voor de e-waste bergen daar en waarmee ze toegang tot de digitale wereld zullen verschaffen. Het probleem in
Afrika omtrent de e-waste bergen is volgens respondent 15 namelijk dat er geen goed lokaal service level is, geen betrouwbaar
elektronetwerk is (het gaat namelijk van 82 naar 180 volt) en er is geen recycling systeem. Dit alles creëert de e-waste bergen
in Afrika. de organisatie gaat hier zorgen voor zowel een distributeur en een reseller met toegevoegde waarde, waar systemen
ingeruild kunnen worden, er garanties gegeven zullen worden op verkochte producten en waar trainingen gegeven zullen
worden voor de gebruikers. Door een goed refurbish programma op te zetten in Afrika kan de organisatie elektronica veel
goedkoper aanbieden dan de huidige prijs voor nieuwe elektronica. Door ook nog geld terug te geven wanneer oude elektronica
wordt ingeleverd, maakt de organisatie het al helemaal betaalbaar. Dit project is al deels begonnen in Senegal en Zuid-Afrika.
Ook in Nederland creëert de organisatie meerdere waarde. Zo creëert de organisatie sociale waarde via de sociale werkplaats
die de organisatie gebruikt voor het refurbishen en demonteren van de elektronica. Verder creëert de organisatie ook
ecologische waarde, door de grondstoffen niet te verbruiken maar te gebruiken. Hier is het gehele model van de organisatie op
gericht, door dit circulaire model ontstaat de verduurzaming van minder grondstof verbruik. Het creëeren van meerdere waarde
is voor de organisatie van wereld belang, hier uit respondent 15 dan ook kritiek op bedrijven die financieel belang boven
duurzaam belang zetten. Dit vindt hij onverantwoordelijk, aangezien hij vindt dat we als mensheid de aarde niet mogen
leegzuigen en dus eigenlijk al veel eerder dan 2050 volledig circulair moeten zijn. Bij partner organisaties merkt de organisatie

lxxxviii

Master thesis: Business Strategy for the Circular Economy

Mariska Hilhorst (s4566033)

dat sommige partners vanuit dezelfde motivatie als de organisatie wil samenwerken, terwijl andere partners het alleen doen
omdat het geld op kan leveren.
De organisatie is transparant in alles wat ze doen, hiervoor zijn ze bezig met het schrijven van een eigen software waarmee alle
stromen van grondstoffen en producten gemonitord kan worden. Door deze software zal de organisatie ook in staat zijn met
duidelijke cijfers te komen over de waardecreatie. Op het moment probeert de organisatie verantwoording af te leggen door
open en eerlijk te zijn en bedrijven te laten zien hoe ze werken.
Blok 4 – Strategie

De CE komt in de strategie van de organisatie naar voren door in die strategie duidelijk te maken dat de transitie naar de CE
noodzakelijk is en dat het een tool is, zeker voor de sector ICT-resellers. Volgens respondent 15 is het eerste schaap al over de
dam, aangezien de organisatie een vijf-jarig contract heeft getekend met een grote Belgische telecom operator. Respondent 15
geeft aan te vinden dat alle bedrijfsstrategiën circulair zouden moeten zijn. Het verschilt wel per bedrijf in welke mate en op
welke manier een bedrijf circulair kan zijn. Voor de organisatie houdt die circulaire strategie in dat ze proberen laagdrempelig en
toegankelijk te zijn, en dat ze bezig zijn met asset-recovery. In de strategische plannen is de organisatie niet zozeer afhankelijk
maar wel altijd op zoek naar bereidwillige partners, de early adapters genoemd door respondent 15. de organisatie is daardoor
dus niet afhankelijk van de partners, maar zoekt partners die hetzelfde gedachtegoed delen en dezelfde waarden hooghouden
en gaan dan gezamenlijk aan de slag met wederzijds vertrouwen.
De verantwoordelijkheid van de organisatie voor de reststoffen en afvalstromen binnen de elektronica keten, eindigt bij het
uitzoeken van een verantwoorde recycle partner die de afvalstromen goed omzet in grondstoffen.
Blok 5 - Organisatie

De organisatie heeft een interessante organisatie aangezien ze een afdelingsgestuurde organisatie, wat dus inhoud dat
afdelingen hun eigen verantwoordelijkheid hebben, met afdelingen die twee bedrijven dienen. Namelijk No Time To Waste, wat
verantwoordelijk is voor de het recollect deel, en de organisatie, dat verantwoordelijk is voor het reuse en recycle deel. Er is dus
eigenlijk één organisatie voor meerdere bedrijven. Doordat de afdelingen dus zowel voor de inkoop (No Time To Waste) en de
verkoop (de organisatie) werken zijn deze twee kanten goed verbonden, wat vaak niet het geval is bij conventionele bedrijven.
Het BMCE van de organisatie werkt al, wel geeft respondent 15 aan dat het een proces van vallen en opstaan is en dat het
voornaamste wat nodig is geld is om te kunnen onderzoeken en vooruit te kunnen lopen.
Qua randvoorwaarden voor het BMCE van de organisatie in Nederland is respondent 15 vrij negatief. Ten eerste is de wet- en
regelgeving in Nederland ‘over-sized’, waardoor de organisatie ertegenaan loopt dat wanneer iets eenmaal als elektronisch
afval is bestempeld, wat veel te snel gebeurd, het niet meer over de grens mag. Hier worden boetes van wel €25.000,- voor
gegeven en krijg je een strafblad voor. Dit is voor de organisatie een probleem aangezien de sociale werkplaats waar de
organisatie gebruik van maakt in België ligt. de organisatie is met de provincie Brabant in overleg om te kijken of dit toch legaal
kan worden. Ook financiering noemt de organisatie een negatieve invloed op het BMCE, aangezien banken niet willen
meewerken aan circulaire ondernemingen. Subsidies zijn zowel positief als negatief aangezien de organisatie wel subsidies
heeft lopen, maar toch ook merkt dat zelfs het subsidieringsmodel nog steeds volledig is aangepast op een lineair systeem,
door pioneers als de organisatie wordt dit langzaam aangepast. De invloed van techniek is in zekere zin ook negatief aangezien
door steeds snellere veranderingen in software, de gebruikte hardware snel verouderd. Ook de invloed van maatschappelijke
ontwikkeling is negatief, vind respondent 15 omdat we als maatschappij onze kop in het zand steken aangezien de
ontwikkelingen richting circulair te langzaam gaan.
Blok 6 – Verdienmodellen

De verdienmodellen die de organisatie gebruikt zijn:
•
Conventionele verkoop: Dit is de verkoop van de recycle producten aan de recyclaar.
•
Cascadering: Dit is het herbruiken van producten en van spare-parts die verkocht worden door de organisatie
•
Donaties: de organisatie helpt soms bijvoorbeeld goede doelen door het leveren van goederen, die gebruikt kunnen
worden om waarde te creëren.
•
Afval (als waarde): Dit gebeurt bij de opkoop van gebruikte elektronica door de organisatie.
Het door de organisatie ontwikkelde BMCE is volgens respondent 15 duidelijk levensvatbaar. Het is ook een
gezamelijkverdienmodel samen met de ketenpartners, aangezien iedereen eraan verdient. De inkomsten en de kosten van het
verdienmodel worden op verschillende manieren verdeeld. Zo rekent de sociale werkplaats gewoon een uurloon, de recyclaar
betaalt de organisatie een deel van de opbrengst uit de recycling en verdient hier zelf ook aan en de reseller kan het duurzame
model als marketing gebruiken en verdient aan de verkoop van de elektronica zelf ook geld. Het enige waar nog tegen aan
gelopen wordt is de financiering. Verder is het duidelijk een leercurve en gaan sommige dingen goed en sommige slecht maar
de meeste partners gaan hier flexibel mee om.
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Blok 7 – Boost Circulaire Economie

Wat voornamelijk nodig is voor een boost in de CE is een gedachte- en gedragsverandering bij zowel consument als producent.
Verder moet het wereld belang voor het financiële belang worden gezet. de organisatie probeert dit te bereiken door zelf een
goed voorbeeld te geven en een van de voortrekker te zijn.
Interview 16
Circulaire economie
Volgens Respondent 16 is een belangrijk aspect van de circulaire economie het hergebruiken van grondstoffen. Ook vindt
Respondent 16 dat op een andere manier waarden moeten worden gecreëerd. Hierbij aansluitend vindt Respondent 16 dat in de
circulaire economie sprake moet zijn van een bepaalde toevoeging aan de maatschappij. Die toevoeging aan de maatschappij
verwoordt Respondent 16 als volgt: ‘People Planet Profit, maar ook weer back to the people’. Hij stopt dan ook een deel van zijn
omzet in goede doelen.
Respondent 16 heeft 15 jaar in de modewereld gezeten, waar hij werkzaam was als salesmanager en de waardeketen van
binnenuit heeft meegemaakt. Hij merkte dat binnen deze wereld de focus lag op ‘meer, meer, meer verkoop’. Dit zette hem aan
het denken. Ook heeft Respondent 16 kinderen, waarvoor hij een fijne omgeving wil creëren om in op te groeien. De motivatie
van Respondent 16 om mee te bouwen aan de circulaire economie komt dan ook voort uit intrinsieke waarden.
de organisatie bestaat nu pas ongeveer een jaar. de organisatie maakt T-shirts van gerecycled materiaal, waarbij de shirts
worden geproduceerd op basis van de stem van de consument. Er wordt dus vraag-gestuurd geproduceerd. Wanneer het shirt is
verkocht, kan dit maximaal vier keer opnieuw worden gerecycled tot T-shirt. Wanneer het niet meer kan worden gerecycled tot
T-shirt, wordt er iets anders van gemaakt. Zo heeft Respondent 16 een partij in Portugal zitten, die er weer verzenddozen van
maakt. de organisatie past dus het principe van de circulaire economie voornamelijk toe op de productie van de T-shirts en de
verkoop hiervan. De oneliner van de organisatie sluit nauw aan bij de motivatie van respondent 16 en omschrijving van de
circulaire economie. ‘de organisatie, fashion that contributes and connects’, waarbij ‘contributes’ staat voor de bijdrage aan de
maatschappij en ‘connects’ op de persoonlijke band met zowel de klant als de partners in de productieketen, die voor
Respondent 16 onmisbaar is.

Kringlopen
De belangrijkste kringloop die gesloten wordt, is die van het product. Het bouwen aan de circulaire economie begint bij de
organisatie al bij het inkopen van de grondstoffen. Zo wordt gerecycled materiaal ingekocht, waarvan uiteindelijk de T-shirts
worden gemaakt. In het productieproces wordt gefocust op hoge kwaliteit en lange houdbaarheid, waardoor de T- shirts langer
meegaan. Zo wilt de organisatie de rol van kleding als wegwerpproduct tegengaan. Op het shirt wordt door graphic designers
een ontwerp gemaakt. Op deze ontwerpen kan de consument stemmen. Het shirt met de meeste stemmen wordt gedrukt,
waarbij een maximum van 111 oplages geldt. Zo wilt de organisatie de druk op het milieu verminderen.
Wanneer het shirt verkocht is, worden klanten op de hoogte gehouden via een blog hoe zij het shirt het best kunnen
onderhouden. Door op deze manier persoonlijk contact aan te
gaan met de consument, wordt een ‘connection’ gemaakt. Deze connectie is nodig om te stimuleren dat klanten hun T-shirt na
een bepaalde periode weer terugsturen, waardoor de organisatie dit opnieuw kan laten recyclen. Dit wordt gestimuleerd door
een korting van 11% aan te bieden op het volgende product. Met deze laatste handeling wordt de kringloop volledig gesloten.
Zoals in het bovenstaande te lezen is, is het sluiten van kringlopen de kern van de bedrijfsvoering van de organisatie en dus
cruciaal voor de bedrijfsvoering. Dit is mogelijk, volgens Respondent 16, doordat de organisatie focust op één product, de
overhead (geen managers of ingewikkelde organisatiestructuur) klein is, een vastgeroeste supply chain ontbreekt en de
intrinsieke motivatie sterk is.
Dezelfde persoonlijke connectie als met de consument is volgens Respondent 16 nodig met zijn partners in de productieketen.
de organisatie werkt samen met een stoffenleverancier, straatjongeren, een producent en een vervoersbedrijf. Binnen deze
samenwerking zijn transparantie en wederzijds vertrouwen erg belangrijk. Zo bestaan voor de stoffen van de stoffenleverancier
een grote hoeveelheid keurmerken, waardoor je keuzes moet maken. de organisatie focust hierbij voornamelijk op
arbeidsvoorwaarden en gerecycled materiaal. Hij gaat dan ook in gesprek met zijn partijen om er zeker van te zijn dat zij
dezelfde zaken belangrijk vinden en dezelfde passie aanwezig is. Dit is waar de connectie met de partijen plaatsvindt.
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In de tekening staan de verschillende elementen binnen de kringloop getekend. De klant is de verbindende factor tussen de
verschillende elementen in de kringloop.
Waardecreatie
Naast financiële waarden, creëert de organisatie ook sociale en ecologische waarden. Omdat er, volgens Respondent 16s
definitie van circulaire economie, ook een toevoeging aan de maatschappij moet zijn binnen de circulaire economie, werkt hij
samen met straatjongeren. Zo gelooft hij sterk in educatie binnen het productieproces en in het ontplooien van talenten.
Daarnaast creëert de organisatie een ecologische waarde door on-demand te produceren, waardoor minder grondstoffen
hoeven te worden gebruikt en een mindere hoeveelheid water nodig is. Zo zorgt de creatie van ecologische waarden voor
verduurzaming binnen het model.
Wel heeft rekening houden met ecologische waarden altijd tot gevolg dat de prijs van een product stijgt. Er moeten dan ook
andere waarden dan financiële waarden in het T-shirt worden gestopt om ervoor te zorgen dat mensen het shirt kopen. Het
gelimiteerd produceren zorgt er naast verduurzaming ook voor dat een product bijzonder wordt en klanten bereid zijn er meer
voor te betalen.
Bij meervoudige waardencreatie, net als bij het sluiten van kringlopen, is het van belang dat de partijen met wie je samenwerkt
dit ook belangrijk vinden. Zo zegt Respondent 16 dat uiteindelijk in het product te zien is dat alle partijen met wie hij samenwerkt,
alleen de straatjongeren in mindere mate, het belang zien van meervoudige waardencreatie. Volgens hem zijn het bouwstenen
die moeten kloppen. Doordat de organisatie kleinschalig te werk gaat, zijn haar partijen niet afhankelijk van haar. ‘Mijn droom is
om een multinational te worden zonder personeel’. Deze onafhankelijkheid zal dus, als het aan de organisatie ligt, blijven
bestaan.
Samenwerken met verschillende, zelfstandige partijen zou volgens Respondent 16 innovatie stimuleren. Juist doordat de partijen
niet afhankelijk zijn van de organisatie, nemen zij kennis mee vanuit andere partijen met wie zij samenwerken en andersom. Op
deze manier vindt er ook een wisselwerking van kennis plaats tussen de organisatie en haar partijen.
Strategie
Volgens Respondent 16 is het verschil tussen een circulaire economiestrategie en een conventionele strategie dat er bij een
conventionele strategie marketing-gestuurd wordt geopereerd. Dit verschil wordt veroorzaakt door een verschil in kernwaarden.
Grote bedrijven produceren duurzame kleding als marketingstunt voor het bedrijf, waar bedrijven als de organisatie deze
hoofdzakelijk produceren om bewustwording te creëren. Respondent 16 vindt dit overigens niet alleen maar slecht. Op deze
manier wordt een bekendheid gegeven aan duurzame kleding en groeit de bewustwording onder de consument ook.
Voor de organisatie stopt de verantwoordelijkheid van hun product bij de laatste keer dat er van gerecycled materiaal T-shirts
kunnen worden gemaakt. de organisatie verkoopt daarna de stof aan bedrijven die er iets anders van kunnen maken. Zij voelen
zich niet meer verantwoordelijk, maar zijn wel benieuwd waar het uiteindelijk voor gebruikt wordt. Dit is ook voor de organisatie
goed om te kunnen vertellen tegen de consument.
Organisatie
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Volgens Respondent 16 komt het verschil in kernwaarden, zoals genoemd onder het kopje strategie, ook terug in het verschil
tussen een circulair en een conventioneel businessmodel.
Binnen de organisatie moet het bedrijf zo lean mogelijk worden gehouden. Dit betekent het weglaten van overbodige zaken als
een grote overhead en het centraal stellen van de klant. Zo is Respondent 16 van mening dat een grote overhead, dus veel
managers, killing is voor bedrijven. Volgens Respondent 16 is het organiseren van een circulair businessmodel het
gemakkelijkste, of in ieder geval het snelst mogelijk, vanuit een witte bladzijde. Dit doordat men dan nog niet vast zit in een
supply chain.
Om het businessmodel te organiseren, vindt Respondent 16 kennis en financiële middelen belangrijk. Vooral dit laatste in de
vorm van subsidie of fondsen. de organisatie krijgt momenteel nog geen financiële steun van de overheid. Dit is moeilijk te
organiseren, doordat het proces naar subsidie toe een ‘oerwoud aan regels is’. Hierdoor zijn de T-shirts van de organisatie enkel
geschikt voor een groep die bereid is meer te betalen voor een T-shirt. De financiering van de organisatie verloopt momenteel
vanuit eigen kapitaal, maar er wordt gezocht naar investeerders. Zij vinden echter, net zoals de banken, het vraag-gestuurde
element van de organisatie erg risicovol. De ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden op het gebied van techniek hebben
negatieve invloed gehad voor de organisatie. Dit komt doordat - volgens Respondent 16 - de kwaliteit van producten enorm
achteruit is gegaan. Dit hangt ook samen met de ontwikkeling van massaproductie.
De ontwikkeling van social media is volgens Respondent 16 een winst voor het bedrijf, maar dan niet zoals het nu wordt
gebruikt, door plat te adverteren. Er moet interactie worden aangegaan met de consument. Dit doet de organisatie onder andere
met hun blog.
Verdienmodellen
•
Abonnementen. Mensen kunnen een abonnement afsluiten en krijgen dan twee T- shirts per jaar.
•
Crowdfunding.
•
Conventionele verkoop.
Huren is momenteel nog niet mogelijk, maar staat wel op de wishlist. Dit is nog niet mogelijk, omdat er een financieel risico
gelopen wordt, die de organisatie op dit moment nog niet kan dekken.
Het verdienmodel van de organisatie is nog niet levensvatbaar. Het bedrijf is pas één jaar oud en is momenteel nog in
ontwikkeling.
Respondent 16 geeft aan waarde te zien in het samenwerken van partijen in de vorm van een netwerk in plaats van een
waardeketen, maar de vraag is hoe je dit kunt organiseren. Doordat de organisatie in een waardeketen zit, merkt respondent 16
dat hij niet altijd het maximale uit de samenwerking kan halen.
Om de circulaire economie een boost te geven is het belangrijk dat de overheid een blijvende (financiële) stimulans geeft om een
grote groep te bereiken. Ook moet er meer awareness worden gecreëerd bij grote bedrijven. Hierbij moet worden gefocust op
het benoemen van de voordelen van de circulaire economie. Hierin speelt ook educatie een rol, zo zouden scholen ook een
grotere rol kunnen spelen bij het creëren van bewustwording rondom de circulaire economie.
Interview 17
Circulaire economie gaat in het geval van de organisatie over het inzamelen van afvalstromen om daar weer een nieuw product
van te ontwikkelen. Zo voorkomt de organisatie dat deze afvalstroom de afvalverbranding in gaat. Oftewel, het herproduceren
van producten.
De organisatie is onderdeel van een moederorganisatie, waar het ooit mee is begonnen. Inmiddels zijn dit 3 grote takken. Er is
een tak die veel doet in bedrijfsafval en waterzuivering, een logistieke tak en de organisatie valt onder de organische tak. De
organische tak bestaat uit 8 bedrijven met ieder hun eigen verwerking. De organisatie richt zich op slagers, vishandelaren,
supermarkten, horeca en voedselproducerende bedrijven.
De organisatie (in 7 Europese landen) is destijds mede ontstaan door de wetgeving omtrent afvalverwerking. In de jaren 80
werd het keuken en etensresten afval altijd gegeven aan de varkens. Door gebrek aan hygiëne ontstonden daardoor diverse
ziektes waaronder BSE. Om die reden werd er een wetgeving gemaakt die alleen nog maar vernietiging van het eten toeliet. de
organisatie zag hier kansen in doormiddel van inzameling en verwerking (inclusief hygienisatie) waarna het door vergisting
duurzaam wordt verwerkt. Door de juiste processen en schoonmaak technieken is het afval weer (gecertificeerd)
opgewaardeerd.
De organisatie geeft aan dat ‘producerende bedrijven zorg zouden moeten hebben over de afvalstromen die ze produceren en
dat die niet meer de verbrandingsoven in gaan’. Het scheiden van afval zou een behoefte moeten zijn. Dit is alleen niet altijd het
geval. de organisatie neemt daarnaast ook een zorg uit handen. Zij zorgen er namelijk voor dat er constant schone bakken
aanwezig zijn, wat voor veel (horeca) bedrijven belangrijk is. Daarnaast heeft het (horeca) management daardoor zicht op de
inkopen die er gedaan worden. Door de scheiding van afval is er dan duidelijk hoeveel er daadwerkelijk wordt weggegooid.
Vaak is er in de loop van de tijd dan ook een vermindering in afval. Verder zijn de kosten voor de service gelijk of goedkoper
dan de huidige afvalverwerkers en verder sluit het mooi aan op het duurzaamheid perspectief van sommige bedrijven. Het is
immers afval, ‘de bedrijven doen er toch niets meer mee’.
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Kringlopen
De organisatie zamelt vis, vlees, AGF en over de datum producten (ODP) in. Hierin wordt een 10% stoorstof van zachte
verpakkingen geaccepteerd. Nadat de biomassa, welke uit de reststromen wordt geproduceerd is gehygiëniseerd, vindt er een
automatische scheiding van het verpakkingsmateriaal en de biomassa plaats. Dit gebeurt door een hydrocycloon en een
decanter. Deze verpakkingsmaterialen worden separaat opgevangen en naar de verbranding gebracht. De massa is dan klaar
voor de vergisting. In dit proces worden de laatste restanten oliën en vetten gescheiden van de biomassa welke voor de
biodieselindustrie is bestemd.
Daarna begint het vergistingsproces. De gassen die hieruit ontstaan worden gebruikt voor de productie van elektriciteit en
warmte. De elektriciteit en warmte dragen weer bij aan het vergistingsproces en wat er overblijft wordt gedeeld op het
bedrijventerrein en het elektriciteit netwerk. De biodiesel wordt verkocht en vermengt in diesel. 7% van de huidige diesel bestaat
namelijk uit biodiesel. De auto’s van de organisatie rijden ook op biodiesel. Aan het eind van dit proces ontstaat er een
natuurlijke meststof voor landerijen. Dit gehele proces is daarmee de kern van de bedrijfsvoering.
Daarnaast werkt het bedrijf ook bewust met interne kringlopen bezig van onder andere kleding en papier (digitalisering). De
kringlopen gaan daarmee verder dan de kernactiviteit.

De samenwerking met andere partijen is daarbij van belang. De scheiding moet op een juiste manier gebeuren. Daardoor kan
de organisatie zich beter ontwikkelen op de Nederlandse markt. De samenwerkingen zijn met gemeentelijke inzamelaars of
commerciële partijen welk zulk dienstverlening niet in hun eigen werksystemen hebben. Hierdoor worden klanten beter bediend,
de inzamelaar heeft de fracties welke ze het beste kunnen verwerken en het milieu is daardoor beter geholpen. de organisatie
rijdt op Categorie 3 (Cat. III) materialen – dit zijn levensmiddelen welke niet meer voor de menselijke consumptie geschikt zijn
waar dierlijke bijproducten in verwerkt zijn. Categorie 1 (Cat. I) en Categorie 2 (Cat. II) zijn dierlijke afvalstromen welke voor
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directe vernietiging moeten worden aangeboden denk hierbij aan dode dieren, of ziekte veroorzakende onderdelen na slachting
(BSE). Rendac/Sonac moet dit rijden in Nederland. In het familiebedrijf waar Saria bij hoort is ook wel een soortgelijke
verwerker, maar deze zal in Nederland niet operationeel worden vanwege het feit dat het hierin in Nederland geen vrije markt is.
Waardecreatie
Naast financiële waarde, creëert de organisatie milieuwaarden middels het oplossen van reststromen. Waar anders een gas
zoals methaan de atmosfeer in gaat, word dat nu opgevangen en omgezet in stroom.
Daarnaast worden er ook sociale waarden gecreëerd. Als voorbeeld kunnen we kijken naar ontwikkelingslanden. Daar is er
vaak restafval op straat te vinden, wat leidt tot ongedierte. Deze ongedierte veroorzaken overlast en dragen ziektes mee. Dit
brengt de gezondheid van mensen in gevaar.
De organisatie zorgt voor verduurzaming door afval vermindering, energie en warmte opwekking, biodiesel en de productie van
natuurlijke mest. Op deze manier wordt wat er van de landbouw komt, teruggebracht naar het land. Daarbij creëert de
organisatie ook bewustwording. Dit zorgt ervoor dat er bij de inkoopkant van bedrijven bewuster wordt nagedacht en zo onnodig
afval wordt voorkomen.
Strategie
de organisatie gebruikt, naar aanleiding van het businessmodel, de Circulaire Economie strategisch door zich op die manier in
de markt te profileren. Zo probeert de organisatie met bedrijven te praten over de zin en onzin van afval. Dit is een andere
insteek want ‘bedrijven zien het op dit moment als sluitpost op de begroting’. Wanneer de klant de waarde ervan inziet en door
heeft dat het voor hetzelfde geld kan, komt de organisatie namelijk wel binnen.
Verder heeft de organisatie een reputatie hoog te houden: eerlijke handel en op een legale manier. Bedrijven betalen immers
voor een goed verwerkingsproces en dus kan de organisatie het zich niet veroorloven om hier losjes mee om te gaan. De
verantwoordelijkheid is er daardoor vanaf het moment dat het afval wordt opgehaald totdat het weer op het land ligt. Daarbij kan
de organisatie eraan bijdragen dat deze manier van afvalverwerking bekend wordt en dat het zo dus moet. Deze manier van
werken moet daarom ook gedragen worden door de klant, want op dit moment is het merendeel van Nederland er niet eens
meer bezig.
de organisatie medewerkers zijn ‘projectmanagers die op maat dienstverlening bieden’. De samenwerking is daarbij cruciaal. Er
wordt veel samengewerkt met gemeentelijke afvalinzamelaars en verwerkers (lokaal) om tot een optimalisatie van het proces te
komen.

Organisatie
In tegenstelling tot een lineair bedrijf, heeft de organisatie alles in eigen beheer (all-in). Daardoor is de samenwerking en
dynamiek binnen het bedrijf anders. Normaal zijn er verschillende facetten, maar nu is elke schakel onderdeel van het geheel
en daarmee afhankelijk van elkaar. Er is ‘interne afhankelijkheid’. Dit zorgt ook voor een andere cultuur. Er wordt verder
gekeken in het proces en de verantwoordelijkheid daarin wordt samengedragen.
Om het te kunnen organiseren is specialisatie nodig om alles op de juiste manier te kunnen verwerken. de organisatie draagt
hier de verantwoordelijkheid voor. ‘Het mooie hiervan is dat wanneer we eigenaar worden van de afvalstroom, het traceerbaar is
totdat het weer het land opgaat’. De organisatie kijkt daarom zeer nauwkeuring met wie ze samenwerken en wat voor stromen
ze binnenhalen voor verwerking.
Er ligt een Europese wetgeving (verordening 1069/2009) i, alleen wordt die in Nederland niet overal en nauwkeurig genoeg
gehandhaafd. In landen om ons heen wordt dat wel gehandhaafd. Hierdoor is het lastiger om de dienstverlening in Nederland
uit te voeren. Daarbij is legalisering van het gehele proces, een belemmering. Andere afvalverwerking bedrijven kunnen
makkelijker hun weg gaan, terwijl het eigenlijk niet precies bekend is wat er gebeurd.
Bedrijven die die afvalstromen creëren, zouden subsidies moeten krijgen om hen daarin te stimuleren. Ook zou de overheid de
bedrijven hierin kunnen faciliteren. Bedrijven in de binnenstad hebben op dit moment niet eens de mogelijkheid om het te
scheiden omdat ze geen plaats hebben voor inzameling. Daarnaast is dit ook niet meer door de overheid gewenst. Container
bakken staan bij voorkeur niet in het straatbeeld en andere middelen worden niet geboden.
Techniek kan leiden tot betere verwerking, scheiding en inzameling van materialen.
Maatschappelijke ontwikkelingen zullen ervoor zorgen dat de wetgeving beter gehandhaafd wordt en mensen het belang er ook
van gaan inzien. Dit maakt het voor de organisatie makkelijker om bij bedrijven binnen te komen.
Verdienmodel
De kosten die gemaakt worden bij de inzameling en verwerking van de afvalstromen, ligt bij de klanten die de afvalstroom
creëren. Daarbij is het voor de organisatie mogelijk om de prijs van inzameling te laten variëren per container en route. Hoe
efficiënter het wordt ingezameld, hoe minder transportkosten en hoe goedkoper het tarief bovenop een minimaal kostenplaatje
wordt. ‘Het is van belang kosten zo laag mogelijk te houden, zodat iedereen daar gewoon aan mee kan doen.’ de organisatie
kent momenteel 2 soorten van ontwikkelingsmogelijkheden in combinatie met andere partijen en wel de “ondersteunende”
(hierin worden opdrachten gereden vanuit een optimale dienstverlenende gedachte) of een “samenwerkende” (hierin wordt de
markt gezamenlijk bediend in regionale sterke delen van afvalinzamelaars in het land). De restafvalinzamelaars ontzorgen dan
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de zogenaamde “droge fracties” en de organisatie de “natte fracties” waardoor commercieel gezien ieder zo zijn eigen
verdienmodel beter kan voeden.
Dit “samenwerkende” verband vindt plaats met lokale afvalverwerkingsbedrijven (zie tekening). Om de winst te verdelen wordt
er gebruik gemaakt van een compensatie percentage. Wanneer de organisatie vraagt om afvalscheiding, blijft er minder van de
gebruikelijke afvalstroom over waardoor hun (de afvalbedrijven) inkomsten dalen. de organisatie wil dit proces toch
ondersteunen en gaat daarom een samenwerking aan middels dit compensatie percentage. ‘Zo helpen we elkaar in die markt’.

Interview 18
Blok 1 – Betekenis van de circulaire economie en aanleidingen om er mee te gaan werken
Respondent 18 ziet de circulaire economie (CE) als een economie waarbij in de productie flexibiliteit en herbruikbaarheid van
product centraal staan. Een van de kernpunten van de organisatie is dat de milieustraten modulair zijn en dus uit flexibele
blokken bestaan. Deze blokken kunnen in de gewenste vorm aan elkaar gebouwd worden, maar dus ook gemakkelijk weer uit
elkaar gehaald worden om de milieustraat te veranderen, verplaatsen of te demonteren en de blokken ergens anders weer in te
zetten. Deze flexibiliteit maakt hergebruik (makkelijker) mogelijk dan bij de traditionele vaste bouw van milieustraten die in de
grond genageld worden. Als een ander onderdeel van CE noemt Respondent 18 dat de organisatie bewust bezig is met het
minimaliseren van de mobilisatie van personeel en klanten. Dit doen ze door al het werk in de ‘cloud’ te doen waardoor het
personeel veel van thuis kan werken. Ook worden veel vergaderingen met het personeel en met de klanten via skype gedaan,
en gaat het advies proces bij de organisatie sneller dan bij een traditioneel bedrijf waardoor het aantal benodigde afspraken ook
afneemt. Dit draagt allemaal bij aan kostenvermindering maar ook aan minder belasting van het milieu.
De aanleiding voor Respondent 18 om met CE te gaan werken is een verantwoordelijkheidsgevoel naar de volgende generatie,
waaronder zijn eigen kinderen. Met afvalscheiding op de milieustraat wordt er een keuze gemaakt om het afval ofwel in een
container te gooien die naar de verbrandingsovens gaan en de aankomende generatie te belasten ofwel gesorteerd in
containers te gooien waardoor er weer grondstoffen van gemaakt kunnen worden en daarmee doorgegeven worden aan de
volgende generatie. Respondent 18 ziet het als de taak van de organisatie om te keuze voor het zo goed mogelijk sorteren van
afval op de milieustraat zo toegankelijk mogelijk te maken en te faciliteren voor zowel gemeente als burgers.
De CE komt in meerdere activiteiten van de organisatie naar voren, op de eerste plaats in het feit dat de de organisatie
milieustraat modulair, flexibel en daardoor herbruikbaar is. Ten tweede wordt voor de bouw van de betonnen de organisatie
blokken 85% eco-granulaat gebruikt, wat voornamelijk van afgedankt asfalt en beton wordt geproduceerd.
In een oneliner stelt Respondent 18 dat het flexibele karakter van de organisatie milieustraten een vermindering van zowel
kosten als milieubelasting met zich meebrengt.
Blok 2 – Kringlopen
De bedrijfsvoering van de organisatie richt zich niet direct op het sluiten van kringlopen. Respondent 18 legt hier weer de
nadruk op de faciliterende rol van de organisatie, hierbij proberen ze het sluiten van de kringlopen van alle soorten afval op de
milieustraat toegankelijk te maken voor de gemeente en burger. Hierover zegt Respondent 18:
“Om de circulaire economie tot een succes te maken moet je de snaar raken, zowel bij gemeenten als bij burgers.”
De verantwoordelijkheid over het uiteindelijk sluiten van deze kringloop ligt echter bij deze gemeente en bij de burgers. In de
kringloop van beton is de organisatie wel direct aanwezig en zijn ze ook actief bezig met het sluiten van deze kringloop. Voor de
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productie van de betonnen milieustraat elementen wordt zoals eerder vermeld 60-85% eco-granulaat gebruikt. Door de
flexibiliteit en duurzaamheid van deze elementen zit er eigenlijk geen eindpunt aan de levensduur van de elementen. Ze kunnen
namelijk makkelijk verplaatst en ge-update worden, waardoor ze steeds kunnen worden hergebruikt. Ook als er toch ooit een
einde aan de levensduur van een van deze elementen komt, kan het opnieuw tot eco-granulaat verwerkt worden en dus weer
als grondstof voor beton dienen.
Om goede afval inzameling en
recycling zo toegankelijk mogelijk te
maken werkt de organisatie met veel
partners
samen. Zo wordt er
voornamelijk veel overlegd, met
gemeente en burgers, maar ook met
de bedrijven die het “afval” uiteindelijk
inzamelen zoals kringloopwinkels voor
direct consument hergebruik of recycle
bedrijven
voor
verwerking
tot
granulaat. Samen met deze partners
probeert de organisatie zo te innoveren
dat de inzameling en verwerking van
gescheiden afval zo toegankelijk
mogelijk
wordt.
De
afbeelding
hieronder laat de samenwerking
rondom de milieustraat zien, in dit
geheel heeft de organisatie de
sturende rol, door het adviseren over
en bouwen en onderhouden van de
milieustraten.
Blok 3 – Waardecreatie
Er zijn verschillende manieren waarop de organisatie direct ecologische waarde creëert. Ten eerste is de CO2 uitstoot reductie,
deze komt weer op verschillende manieren tot stand. Belangrijk is het verminderen van benodigd personentransport door veel
thuis te werken, afspraken via skype te doen en het advies proces kort te houden. Ook wordt de CO2 uitstoot gereduceerd door
de kortere bouwtijd van een de organisatie milieustraat in vergelijking met de traditionele bouw. Waar bij traditionele bouw vaak
veel grond verzet moet worden en funderingen geplaatst moeten worden, zijn de de organisatie blokken flexibel en licht en hoeft
er dus veel minder grond verzet te worden en wordt de milieustraat in een veel kortere tijd gebouwd. De tweede manier waarop
ecologische waarde wordt gecreëerd is doordat de betonblokken van eco-granulaat worden gemaakt en er dus geen nieuwe
grondstoffen nodig zijn. Het de organisatie Milieustraten concept voorziet in gebruik van de onderzijde van het bordes. Hierdoor
zijn geen tot minder bijgebouwen nodig voor opslag en overslag. Hierdoor zijn minder meters en minder bouw benodigd
hetgeen bespaart op gebruik van nieuwe grondstoffen dus ook minder CO2. Ook het modulaire en flexibele karakter van de de
organisatie bouw levert veel ecologische waarde op in vergelijking met traditionele bouw op het moment dat er iets veranderd of
verplaatst moet worden. Bij traditionele bouw betekend dit dat de milieustraat gesloopt moet worden, wat werk van mens en
machines vergt en wat afval oplevert dat of naar restafval gaat of gerecycled wordt. Daarna moet er een nieuwe milieustraat
gebouwd worden, waar weer veel werk voor nodig is en waar weer grondstoffen voor nodig zijn. Bij de de organisatie bouw
kunnen de verschillende blokken makkelijk en snel verplaatst worden of in een andere vorm geplaatst worden. Daarnaast zijn
wordt er ook op indirecte manieren waarde gecreëerd zo probeert de organisatie met de milieustraten bij te dragen aan het
sluiten van de kringlopen van alle afvalstromen die op de milieustraat verzameld worden, waarmee ecologische waarde
gecreëerd wordt. Ook adviseert de organisatie gemeente vaak over de mogelijkheden voor werkzaamheden voor mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt op de milieustraat. Hiermee wordt dus indirect sociale waarde gecreëerd. Het creëren van deze
waarden is voor de opdrachtgevers, meestal gemeenten, vaak van groot belang.
Blok 4 – Strategie
Migratie naar de CE staat centraal in de visie en komt in alle eerder genoemde facetten tot uiting binnen de strategie van de
organisatie, vermindering van transport, gebruik van gerecyclede grondstoffen en het toegankelijk maken van afvalscheiding.
Respondent 18 legt de nadruk bij de CE strategie op de noodzaak van innovatie. Een groot verschil tussen een CE bedrijf en
een lineair bedrijf is dan ook dat veel lineaire bedrijven te angstig zijn om te innoveren en zeggen te weinig tijd en geld te
hebben om te innoveren. Respondent 18 vergelijkt deze bedrijven met een houthakker die met een botte bijl bomen kapt omdat
hij te weinig tijd heeft om zijn bijl te slijpen. Ook het delen van ideeën is een belangrijk kenmerk van een CE strategie volgens
Respondent 18 waarover hij zegt:
“De kortste weg van een lineaire economie naar een circulaire economie vind je alleen als je samenwerkt.”
Voor de organisatie stopt de verantwoordelijkheid voor het afval in de milieustraat bij het zo toegankelijk mogelijk maken van
afval scheiding. de organisatie adviseert de gemeenten de milieustraat zo in te richten dat burger zijn afval meer als grondstof
gaat zien. Ten eerste doen ze dit door van de milieustraat een mooie omgeving te maken, het liefst ook overdekt, want het afval
scheiden moet ook in de regen toegankelijk zijn. Ten tweede is de organisatie bezig met projecten als het upcycle center in
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Almere (https://www.youtube.com/watch?v=EXTxNRlEvCU) of samenwerking tussen de milieustraat en een kringloopwinkel. In
beide gevallen is het doel dat afval voordat het in de containers komt wordt onderschept en ge-upcycled wordt of in de
kringloopwinkel doorverkocht wordt voor hergebruik. Zo bied je idealiter in het upcycle center in Almere je oude fiets aan die je
normaal weg wilt gooien, die ter plekke gerefurbished wordt en voor €100,- weer door een ander terug te kopen is als VintageBike. Buiten het zo toegankelijk mogelijk maken van het scheiden van afval ziet de organisatie dat de uiteindelijke keuze, en
dus verantwoordelijkheid, om dit wel of niet te doen bij de burgers ligt.
Doordat de betonblokken, waaruit de de organisatie milieustraten uit bestaan, flexibel en modulair zijn heeft de organisatie
ervoor gezorgd dat hiervan geen reststoffen komen omdat de blokken hergebruikt kunnen worden. Wanneer de milieustraat via
een performance contract is gebouwd is dit hergebruik van de blokken de verantwoordelijkheid van de organisatie, wanneer de
milieustraat via de conventionele manier is verkocht dan is dit niet de verantwoordelijkheid van de organisatie, wel kunnen ze in
dit geval faciliteren bij het zoeken van nieuwe bestemmingen voor de blokken.
Blok 5 - Organisatie
Het belangrijkste verschil in organisatie tussen lineaire en circulaire bedrijven is volgens Respondent 18 de denkwijze binnen
het bedrijf, vaak geïnitieerd vanuit de bedrijfsleiding. Er is lef en kracht nodig om een CE bedrijf te organiseren. Om een BMCE
te organiseren is verder te tijd nodig om te innoveren en is het van groot belang dat er samenwerking is tussen de verschillende
partijen.
Omtrent de invloed van randvoorwaarden op de ontwikkeling van een BMCE zegt Respondent 18 over wet- en regelgeving dat
dit zowel positieve als negatieve effecten heeft. Als positief effect geeft hij aan dat de overheid doelen stelt omtrent het gebruik
van CE producten, dit kan zorgen voor meer gemeente die de organisatie milieustraten gebruiken. Als negatief effect geeft hij
aan dat ambtenaren binnen de aanbestedingsregels moeten werken en dat Circulaire ondernemers hier wel eens problemen
mee hebben. Zo geeft hij later in het interview aan dat een project met de combinatie van een milieustraat en kringloopwinkel
hier enkele jaren geleden op spaak is gelopen aangezien afvalinzameling en retail vaak vergunning technisch niet onder een
dak mogen opereren. Voor financiering geldt dat dit voor de organisatie zelf geen positief of negatief effect heeft, wel merkt de
organisatie dat gemeenten vaak niet instemmen met een performance contract aangezien dit een nieuwe manier van
financieren is waar de gemeente geen duidelijke afspraken of protocollen voor hebben. Als positief effect omtrent financiering
noemt Respondent 18 de Co-creatie met ABN-AMRO, door deze financieringssamenwerking met ABN-AMRO kunnen
gemeenten met een budgetdruk de kosten over een aantal jaar verdelen. Subsidie is voor de organisatie niet aan de orde, wel
maken sommige partners van de organisatie, bijvoorbeeld recycling bedrijven, gebruik van subsidies, zonder welke ze
misschien niet op dezelfde manier zouden kunnen samenwerken. Techniek is voor Respondent 18 heel duidelijk een erg
positieve factor, heel veel van de innovatie binnen de CE en recycling berust op de basis van technologische innovatie. Ook
maatschappelijke ontwikkelingen hebben een duidelijk positieve invloed aangezien de huidige trends naar duurzaamheid zowel
de gemeenten als de burgers stimuleren om respectievelijk de milieustraten aan te leggen en er gebruik van te maken.
Blok 6 – Verdienmodellen
Als verdienmodellen gebruikt de organisatie de volgende:
Abonnementen. Dit model gebruikt de organisatie voor de service contracten die het aanbiedt. Hiervoor sluit je dus een soort
abonnement af waarna de organisatie het onderhoud van de milieustraat regelt en upgrades uitvoert wanneer beschikbaar.
Conventionele verkoop. Dit model kan de organisatie gebruiken voor de bouw van een milieustraat, in dit geval zijn de
onderdelen van de milieustraat dus eigendom van de klant.
Functionele huur/performance contract. Dit model gebruikt de organisatie ook voor de bouw van een milieustraat, in dit model
blijft de organisatie dus eigenaar en kunnen de onderdelen na de afgesproken tijdsperiode door de organisatie een nieuwe
bestemming toegewezen worden of kan het contract verlengd worden. In dit model kan de organisatie dus meer invloed
uitoefenen op het hergebruik van hun product.
Het verdienmodel van de organisatie is levensvatbaar en levert geld op, Respondent 18 zegt hierover:
“Ja, want afval is hot!”
de organisatie heeft een eigen verdienmodel om de kosten te kunnen dekken, daarbuiten worden ook met andere organisaties
initiatieven opgezet waarin beide partijen moeten investeren en achteraf, wanneer er rendement is behaald, dit rendement ook
verdeeld moet worden. Hier benadrukt Respondent 18 dat dit ook om circulair rendement moet gaan. Op welke basis dit
verdeeld wordt verschilt erg per samenwerking. Voor vaste samenwerkingen, bijvoorbeeld met het bedrijf waar de organisatie
de service werkzaamheden aan uitbesteed, wordt op basis van contracten afspraken gemaakt. De samenwerking met al de
verschillende partijen ziet eruit als een netwerk samenwerking. Hetgeen waar de organisatie in de samenwerking soms
tegenaan loopt is dat sommige partijen vast zitten in de oude economie en in oude verdienmodellen en dat deze partijen te
angstig zijn om mee te gaan in de nieuwe economie.
Blok 7 – Boost Circulaire Economie
Voor een boost in de circulaire economie ziet Respondent 18 vooral een rol voor de overheid weggelegd. Zo bepleit hij
stimulerende wetgeving voor bedrijven en burgers, maar ook dat de overheid, waar nodig, met de stok kan werken en straffende
maatregelen neemt. Ook bepleit hij vanuit de overheid een meer uniforme aanpak in het geval van de milieustraten. Zo heeft de
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organisatie onderzocht dat wanneer de overheid een public-private partnership met de organisatie zou aangaan en dus alle
gemeenten overgaan op een uniform flexibel systeem, de overheid 40- tot 80 miljoen euro zou kunnen besparen komende
jaren. Deze kosten zouden bespaard kunnen worden op het feit dat niet alle lokale overheden zelf onderzoek moeten doen en
adviezen moeten inwinnen over welke milieustraat er gebouwd moet worden. Tevens bestaat dan vanwege uniformiteit in bouw
de mogelijkheid tot uitwisseling binnen de verschillende gemeenten. Een dergelijke uniformiteit vanuit de nationale overheid
moet echter wel aangedurfd worden en/of wetgeving technisch mogelijk zijn.
Het zal zeker de migratie naar de CE versnellen binnen de afval - en inzamelingsbranche en heeft zeer grote impact op de
recycle percentages binnen de Nederlandse markt. Ook buiten het afval kan het aanpakken van CE op een grotere schaal veel
voordelen opleveren. Uiteindelijke veranderingen komen wel uit het bedrijfsleven, maar dit moet wel gestimuleerd worden vanuit
de overheid. Ook door samenwerking tussen verschillende bedrijven te stimuleren en door als overheid eenduidig te zeggen dat
er circulair gewerkt moet gaan worden.
Opmerkingen respondent
Voordat iets gepubliceerd wordt wil de respondent inzage in de publicatie
•
Respondent wil na publicatie graag zelf exemplaren van de publicatie ontvangen
•
Respondent is erg geïnteresseerd om op het congres als spreker uitgenodigd te worden.
Afbeelding van de organisatie over Circulaire Business initiatieven rondom de milieustraat die gehanteerd worden binnen het de
organisatie Advies:
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Blok 1 – Betekenis van de circulaire economie en aanleidingen om er mee te gaan werken
Respondent 19 ziet de circulaire economie (CE) als een economisch systeem dat gericht is op grondstofbehoud, dit
grondstofbehoud zou tot stand moeten komen door een financiële prikkel. Wanneer de CE niet rendabel blijkt te zijn zal het niet
goed tot stand kunnen komen. Voor de consument hoeft de prikkel voor CE niet perse financieel te zijn, dit kan ook een prikkel
vanuit andere waarde zijn. De overheid kan deze financiële prikkel stimuleren door bijvoorbeeld het belastingsysteem aan te
passen met minder belasting op arbeid en meer op (slechte) materialen. Of in ieder geval een systeem waarin de milieulast van
materialen meegenomen wordt.
Respondent 19 is zich bezig gaan houden met CE vanuit een intrinsieke motivatie om een betere wereld achter te laten voor de
volgende generatie (waaronder de kinderen van respondent 19). Respondent 19 is nu zo’n 7 á 8 jaar kennis aan het vergaren
over CE en sinds anderhalf jaar is de organisatie ook daadwerkelijk in staat om circulair te produceren. De organisatie
produceert op maat gemaakt meubilair, nu doet de organisatie dit ook op een circulaire manier. Het voornaamste materiaal dat
de organisatie gebruikt voor het maken van het circulaire interieur is ECOR wat is gemaakt van karton- en papierafval met
toevoeging van natuurlijke vezels. Dit materiaal wordt aan het eind van de gebruiksduur door de organisatie teruggenomen en
kan dan weer tot pulp vermalen worden en als grondstof dienen voor een nieuwe materiaal. Hierover zegt respondent 19:
“Op die manier kunnen wij met alleen maar arbeid en duurzame energie een nieuw interieur voor een klant creëeren”
Het materiaal ECOR is op veel manieren inzetbaar zo kunnen er meubels gemaakt worden uit platen gemaakt van ECOR,
maar ECOR is ook geschikt om in een mal te persen. Wanneer ECOR niet past bij de wensen van een klant wordt er naar
andere materialen gezocht om een circulair product af te leveren. Zo is er nu bijvoorbeeld een project waar oude koelkasten
omgesmolten worden waarna er stoelen en tafels van ge3-Dprint worden. Er wordt dus steeds doorgezocht naar nieuwe
materialen, wel geeft respondent 19 aan dat soms nog niet alles 100% circulair kan. Naast het leveren van een circulaire
inrichting is de organisatie is ook bezig met het ontwikkelen van een totaal-concept waarin de inrichting de klant ook helpt om in
het gebruik circulair te zijn, door bijvoorbeeld afvalscheiding te bevorderen. In 2025 wil respondent 19 een volledig circulair
bedrijf zijn met een volledig gesloten loop, dit proberen ze te bereiken door het gebruiken van de Rockefeller Habits methode
door te beginnen met het stellen van dit doel en vervolgens terug te plannen wanneer wat gedaan moet zijn om dat doel te
behalen.
Blok 2 – Kringlopen
De bedrijfsvoering van de organisatie richt zich met name op het sluiten van de materialen kringloop. Traditioneel werkt de
interieurbouw veel met spaanplaten en mdf, deze materialen bevatten veel toxische stoffen en verkeerde lijmsoorten die niet
goed zijn voor mens en milieu. De organisatie gebruikt met ECOR een goede circulaire vervanging voor dit spaanplaat en mdf,
hierop ligt ook de grootste focus van het bedrijf. Voor sommige toepassingen is ECOR nog niet geschikt, bijvoorbeeld voor
slijtvaste oppervlakken zoals aanrechtblad, en hiervoor zijn ze op zoek naar andere alternatieven zoals gerecycled hardsteen.
Hierin wordt opgemerkt op dat er in het afgelopen half jaar al een ontzettende ontwikkeling is geweest in gerecyceld materiaal
productie, waar een half jaar geleden dergelijke materialen nog in de ontwikkelingsfase waren beginnen deze materialen nu op
de markt te verschijnen.
Het sluiten van de kringlopen van de gebruikte materialen is het ultieme doel van de organisatie. Bij het halen van deze
doelstelling is samenwerking met partners essentieel. Momenteel is deze samenwerking vrij traditioneel, de organisatie neemt
namelijk producten af bij zijn leveranciers, waarna de leveranciers niet meer verantwoordelijk zijn voor de verkochte materialen.
De organisatie is echter bezig om met verschillende partners een samenwerking aan te gaan om de supply-chain meer te
sluiten, waardoor de leveranciers ook medeverantwoordelijk worden voor de gebruikte grondstoffen. De organisatie wil namelijk
af van het traditionele aannemersmodel waar een hoofdaannemer de opdrachten afsluit en bij andere partijen lage prijzen
afdwingt en toewerken naar een contractueel vastgelegd samenwerkingsverband met verschillende partijen die samen een
opdracht afnemen. Met een partner wordt nu gekeken wat de mogelijkheden hiervoor zijn en op welke manieren je de
retourstroom dan regelt met die verschillende bedrijven en hoe om te gaan met bedrijven die stoppen te bestaan.
Onderstaand is de gemaakte tekening door Respondent 19 over de manier van samenwerking voor het beoogde circulaire
business model.
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Blok 3 – Waardecreatie
De organisatie creëert met hun BMCE een gezonde en mooie leefomgeving voor zowel de klanten als de hele wereld. Hierover
zegt respondent 19:
“De belangrijkste waardecreatie zien wij in ‘goed doen’ in plaats van snel rijk worden, dat is niet interessant”
Verder is de organisatie ook bezig met het creëeren van een nieuw imago voor hernieuwbare materialen, door het in het design
juist te benadrukken op een positieve manier. Respondent 19 creëert voornamelijk ecologische waarde door voor het
produceren van een interieur zonder een grondstof beslag te doen op moeder aarde. Daarmee haalt de organisatie het “take”
weg uit het take-make-dispose model. Dit doet de organisatie door voornamelijk gebruik te maken van het materiaal ECOR, dit
wordt gemaakt van papier- en karton afval wat met natuurlijke vezels (voornamelijk van argifood afval) wordt versterkt, dit wordt
in een plaat of mal geperst en is een goede vervanging van spaanplaat en mdf. Dergelijke platen worden door andere
producenten ook met andere vezelrijke materialen gemaakt, zo staat er in het kantoor ook een plaat van voornamelijk
koffiedrap. Zolang het om een vezelrijk materiaal gaat kan dit materiaal gebruikt worden om in een plaat of mal geperst te
worden zonder dat er giftige lijmsoorten nodig zijn.
Het creëren van meerdere waarden, voornamelijk ecologische waarde is het uiteindelijke doel van de organisatie. Momenteel
kan gezegd worden dat het zelfs belangrijker is dan financiële waarde aangezien er nu nog geld op toegelegd wordt vanuit de
traditionele tak van Respondent 19. Over de meerdere waarde die de organisatie creëert wordt niet door middel van certificering
verantwoording afgelegd aangezien respondent 19 merkt dat de certificeringen erg snel veranderen en dat ze ook erg weinig
voorstellen aangezien ze vaak niet duidelijk zijn en niet volledig worden nageleefd. Wel is de organisatie bezig met het maken
van een infographic die aan opdrachtgevers duidelijk moet maken hoe de organisatie samen met zijn partners werkt om op een
makkelijke manier te laten zien hoe de organisatie werkt met de circulaire economie. Verder moeten bedrijven door
aantoonbare verantwoordelijkheid duidelijk maken dat het om een goed bedrijf gaat, op deze manier kiest de organisatie ook
zijn leveranciers uit. De belangrijkste vraag naar de leveranciers is volgens respondent 19 dus ook:
“Het klinkt allemaal super mooi, maar neem je het terug aan het eind van de rit en wat doe je ermee?”
Alleen als de leverancier zegt het materiaal terug te kunnen nemen en zonder downgrade te kunnen recyclen, kan de
organisatie met ze in zee gaan. Op deze manier kan de organisatie zelf ook de garanties maken dat ze het gehele interieur
terug kunnen nemen. Zo ga je ook voorbij aan certificering, als iemand zegt ik wil de retourstroom graag terug, want voor mij
heeft het nog waarde omdat ik er een nieuw product van kan maken dan hoeft het niet meer gecertificeerd te worden.
Blok 4 – Strategie
De CE zit in de kernwaarde van de organisatie. De strategie focust zich op duurzame relaties, lange termijn afspraken en
voornamelijk betrouwbaarheid. Deze strategie was al een deel van de organisatie voordat de CE in beeld kwam, het is echter
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gebleken dat deze strategie ook erg goed past bij de CE en daarom voelt het CE werken ook zo goed. Het verschil tussen de
normale strategie en de CE strategie is dat in de CE strategie het naast duurzame relaties ook om duurzame materialen draait.
Bij deze duurzame materialen hoort ook een focus op eigendombehoud of een retoursysteem voor deze materialen. In deze
strategie is de organisatie in hoge mate afhankelijk van de ketenpartners en andersom. De organisatie gaat met deze
afhankelijkheid om door goede betrouwbare partijen te vinden en met deze partijen open en transparant te zijn. De organisatie
is bezig met het ontwikkelen van een vaste groep partners met wie ze ook deze samenwerking en afhankelijkheid ook
contractueel willen vastleggen.
De verantwoordelijkheid van de organisatie voor reststoffen en afvalstoffen van de eigen productie stopt niet, wanneer dit niet
volledig je eigen verantwoordelijkheid is kan de circulariteit niet geborgd worden. Een deel van de verantwoordelijkheid wordt
wel afgelegd door met betrouwbare partners in zee te gaan die een schakel zijn in het sluiten van de kringloop, maar de
organisatie ziet het als hun eigen verantwoordelijkheid om dus ook alleen met partijen in zee te gaan die deze
verantwoordelijkheid kunnen dragen.
Blok 5 - Organisatie
De praktische organisatie en uitvoering van een normaal project en een circulaire project is in principe hetzelfde, het verschil zit
in het gebruik van de materialen. De organisatie van de samenwerking met ketenpartners probeert de organisatie wel anders te
krijgen door de partners meer naast elkaar te krijgen i.p.v. onder elkaar zoals in het traditionele aannemersmodel. Het ultieme
doel is om samen met een groep partners een integrale kostprijs berekening te maken, hierin volledig transparant naar elkaar te
zijn, gezamelijk afgesproken marges te hanteren en met een gezamelijke prijs naar de opdrachtgever te stappen. Dit zou dan
ook volgens een pay-per-use of sell-and-buy-back constructie moeten. Om dit gewenste BMCE tot stand te brengen zijn meer
opdrachtgevers nodig die hiertoe bereid zijn. Hiervoor is het voornamelijk nodig dat de inkoopafdelingen op een andere manier
gaan opereren want de traditonele uitvraag methode werkt niet binnen de CE. In de samenwerking met de ketenpartners gelooft
Respondent 19 dat dit model van integrale kostprijsberekening al haalbaar is, het kost alleen nog wat tijd om dit goed tot stand
te brengen.
De huidige wet- en regelgeving wordt door respondent 19 niet als positief of negatief gezien, wel ziet Respondent 19 veel
potentiele positieve invloed van wet- en regelgeving door verandering in belastingwetgeving. Hier zou dan de belasting op
arbeid sterk moeten dalen en de belasting op grondstoffen sterk moeten stijgen. Financiering is voor Respondent 19 ook niet
echt een probleem, banken zijn vaak niet geïnteresseerd in dergelijke circulaire modellen maar er zijn
investeringsmaatschappijen die een bepaald bedrag hebben uitgetrokken om de CE te stimuleren. Deze partijen kunnen helpen
om de pay-per-use constructie te financieren. Subsidie is voor de organisatie niet van invloed, alleen indirect aangezien de
materiaalproducenten wel gebruik kunnen maken van subsidies. Respondent 19 geeft aan dat subsidies voor het door hen
geleverde werk ook erg fijn zou zijn, wel denkt hij ook dat het verhaal van de organisatie alleen maar sterker is doordat het
zonder subsidies werkt. De invloed van techniek is ontzettend belangrijk voor de organisatie, de technische ontwikkelingen voor
CE gaan ook ontzettend hard. Qua maatschappelijke ontwikkeling merkt Respondent 19 wel dat duurzaamheid en met name
ook CE steeds serieuzer wordt genomen wat een positieve invloed is. Concreet merkt Respondent 19 dit nog niet heel erg in
een toename van oprachtgevers die een circulair project willen aangaan.
Blok 6 – Verdienmodellen
De onderstaande verdienmodellen worden door Respondent 19 gebruikt:
Conventionele verkoop: De meeste interieurs die de organisatie produceert worden nog via conventionele verkoop verkocht.
Wel werken ze hierbij met een sale-and-buy-back model.
Product oriented service system: Dit sale-and-buy-back model is een onderdeel van een product oriented service system. Het
houdt in dat bij de verkoop van het interieur de garantie wordt gegeven dat de materialen weer teruggekocht zullen worden. Dit
valt eventueel onder een statiegeld model (maar geen abonnement) of een afval als waarde model.
Functionele huur: de organisatie heeft een model voor een pay-per-use constructie klaar liggen en hier ook de financiering voor.
Dit model zou ook al in gebruik worden genomen bij een opdrachtgever ware het niet dat deze opdrachtgever hier op het laatste
moment van af heeft gezien.
Uiteindelijk wil de organisatie naar een volledig circulair verdienmodel, dit omschrijft wordt omschreven als:
“Circulaire verdienmodellen zijn verdienmodellen die economische activiteiten dematerialiseren”
Hiermee wordt bedoeld dat er geen grondstoffen gekocht worden maar enkel diensten. Hierdoor blijven producenten eigenaar
van de grondstoffen, welke steeds hergebruikt kunnen worden en er dus alleen arbeid en duurzame energie nodig is om een
nieuw product te maken.
Het BMCE van de organisatie is nu nog niet rendabel, voornamelijk omdat er nog veel kosten in de ontwikkelingsfase worden
gemaakt en het budget van de klanten hiervoor nog niet toereikend is. Wel denkt respondent 19 dat dit model op de lange
termijn zeker levensvatbaar zal zijn. Naarmate de ontwikkeling van het productieproces namelijk vordert en de organisatie en de
leveranciers vertrouwder worden met de materialen zal dit ook goedkoper worden. Momenteel geldt het verdienmodel voor de
organisatie alleen, in het toekomstbeeld van de integrale kostprijsberekening is het dus wel een gezanmelijk verdienmodel met
de andere ketenpartners. Het is afhankelijk van de partners en van de opdracht op welke manier dan de kosten en inkomsten
verdeeld worden, het enige noodzakelijke is dat alle partners open en transparant zijn. Als dit het geval is kunnen de kosten en
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inkomsten eerlijk verdeeld worden. Een dergelijke samenwerking omschrijft respondent 19 als een netwerkorganisatie of
waardeketen, in ieder geval zoekt respondent 19 per opdrachtgever de juiste partners bij elkaar. Respondent 19 verwacht bij
het bereiken van een dergelijk samenwerkingsmodel dat er wel bedrijven zullen zijn die niet alle informatie willen delen die
nodig is om een transparant gesprek te hebben en vertrouwen op te bouwen.
Blok 7 – Boost Circulaire Economie
Voor de boost voor de CE benadrukt respondent 19 nog eens de benodigde verandering naar een grondstofbelasting i.p.v. een
arbeidsbelasting. Verder zou meer interesse van financieringsinstellingen enorm helpen. Als laatste wordt er vooral gewezen op
maatschappelijke bewustwording van de consument en ook wel in het bedrijfsleven. Als voorbeeld van een manier om deze
bewustwording te creëren wordt er gewezen op het voorbeeld van het BNN programma ‘Rot op met je milieu’. Verder geeft ze
aan dat ook onderwijsinstellingen een belangrijke functie zouden kunnen hebben bij het creëeren van deze bewustwording door
meer gericht onderwijs op duurzaamheid en circulariteit specifiek.
Interview 20
Circulaire economie
Vanuit het perspectief van respondent 20 valt onder de circulaire economie vooral het behouden van de functionaliteit van
producten. Voor haar bestaat de circulaire economie dan ook in eerste instantie uit hergebruiken. En als dat niet meer kan
dienen materialen op hetzelfde niveau gebruikt te kunnen worden in plaats van dat deze gedowncycled worden. De
beweegreden om deel te nemen aan de circulaire economie komt voort uit het feit dat het deel uitmaakt van het bedrijfsmodel.
De grondstof waarmee van oudsher gewerkt wordt, hout, is geen fossiele brandstof en van zichzelf al circulair. Daarnaast is het
financieel lucratiever om pallets die voorheen eenmalig geleverd werden te hergebruiken, dit geldt niet alleen voor de
organisatie maar ook voor zijn klanten. Daarnaast geloof respondent 20 in het model, het past bij het bedrijf en tevens in de
huidige tijdsgeest. Duurzaamheid en circulariteit zit daarnaast in het feit dat het een familiebedrijf is en zodoende een duurzame
organisatievorm heeft. De organisatie past de principes van de circulaire economie toe op het grootste gedeelte van het bedrijf.
Van oudsher is het bedrijf een pallets productiebedrijf, tegenwoordig maakt pooling echter voor twee derde deel uit van het
bedrijf. De circulaire principes worden juist hier toegepast omdat het zo’n groot deel van het bedrijf vormt. De specifieke
business prospositie waar in het kader van de circulaire economie aan wordt gewerkt, wordt door respondent 20 omschreven
als sustainability.
Kringlopen
Het sluiten van kringlopen doet in ogen van respondent 20 denken aan iets dat lineair is. Hetgeen er uiteindelijk uitkomt wil je
terugbrengen naar het begin, van afval naar grondstof. Zij geeft aan dat de kringloop waar de organisatie mee werkt intrinsiek
de kringloop is, en zo werkt het gewoon. Het verhuren van pallets is een kringloop en die stopt niet. Het product blijft het
product, en ondertussen worden maatregelen genomen zodat het kan functioneren zoals oorspronkelijk bedoeld is. Daarnaast
worden er ook kringlopen in de grondstoffen gesloten. Zoals eerder genoemd is hout van zichzelf al circulair. Wanneer pallets,
of onderdelen hiervan, geshredderd worden kan het in stallen gebruikt worden, of worden terug gestrooid in het bos. Twee van
de bedrijven verhitten hun fabriek op houtsnippers. En dat wordt de komende tijd nog uitgebreid. Deze houtsnippers zijn het
resultaat van het maken van pallets en het zou vreemd zijn om met deze snippers te gaan rijden om ze elders te verbanden.
Wanneer het hout als doel heeft verbrand te worden stopt de kringloop echter. Naast de houten pallets levert de organisatie ook
plastic boxen en pallets. Deze zijn meestal van virgin materials gemaakt en zijn modulair. Wanneer deze kapot gaan worden ze
eerst gerepareerd, zodoende wordt de levensduur te verlengd.
Het sluiten van kringlopen is voor de organisatie tevens belangrijk voor de bedrijfsvoering. Pallets vertegenwoordigen een
waarde en wanneer zij deze kwijtraken betekent dit verlies. Het businessmodel van de organisatie is erop gericht dat pallets zo
vaak mogelijk gebruikt worden en er zo min mogelijk kwijt te raken. Daarbij is het van belang dat wanneer pallets bij een klant
vrijkomen, er dicht in de buurt een partij is die deze weer kan gebruiken. Om dit model in stand te houden is samenwerking erg
van belang. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van het volgende voorbeeld. Met een klant uit Frankrijk heeft de organisatie een
overeenkomst gesloten. Deze houdt in dat door de klant getransporteerd pallets naar Engeland ook weer terug gehaald worden.
Het transport gebeurt middels een trein, na het lossen van de vracht zou de trein in de oude situatie leeg terugkeren. Door af te
spreken dat de pallets weer mee terug genomen worden, is de trein nu niet leeg en betaalt de organisatie een kleine vergoeding
per pallet. Dit model levert voor beide partijen een win-win situatie op. de organisatie krijgt relatief goedkoop de pallets terug en
de klant verdient wat aan iets waar zij voorheen niets aan verdiende. Daarnaast zijn er ook overeenkomsten met klanten dat
pallets op locatie gesorteerd en gerepareerd worden of dat de klant dit doet.
Onderaan dit document is de samenhang van de verschillende kringlopen te vinden. Zoals deze door respondent 20 is laten
zien en toegelicht. De buitenste kring is de kringloop van het hout. Uit duurzaam beheerde bossen wordt hout gekocht, 90% van
het hout is FSC of PEFC gecertificeerd. Het hout wordt naar de houtzagerij gebracht om er planken van te maken waarna er
pallets van gemaakt worden. De pallets gaan vervolgens naar een klant waar ze worden hergebruikt of geredderd tot woodchips
of ze gaan in de bindendste cirkel draaien. In deze cirkel draait het om het gebruik van de pallets die eigendom blijven van de
organisatie. Deze worden continue gesorteerd en indien nodig gerepareerd. Deze cyclus kan zo’n 10 jaar duren.
Waardecreatie
De waarde die naast financiële waarde gecreëerd worden zijn een vermindering in het aantal grondstoffen door het poolen. Het
voorbeeld dat door respondent 20 gegeven werd is het volgende: In de Nederlandse markt zijn jaarlijks ongeveer 20 miljoen
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bewegingen, ongeveer 5% van de pallets raakt kwijt. Om dit op niveau te houden zijn er dus een miljoen nieuwe pallets per jaar
nodig wanneer er gepoold wordt. Wanneer dit niet gedaan wordt zijn er ieder jaar ongeveer 20 miljoen pallets nodig. De
verduurzaming die het businessmodel oplevert is dat er meer hout beschikbaar is voor andere toepassingen. de organisatie
vindt het belangrijk dat er voor de volgende generatie nog voldoende bos is. Het is daarnaast steeds belangrijker dat er
meerdere waarde worden gecreëerd. Er wordt al lang geroepen dat mensen willen dat er FSC of PEFC gecertificeerde
grondstoffen gebruikt worden. Daarnaast zien klanten graag dat de hoeveelheid afval op distributiecentra wordt verminderd.
Zodoende stellen zij poolsystemen verplicht, omdat zij anders zelf zorgdragen over het afval.
Strategie
de organisatie is momenteel bezig met een herijking van de strategie. Een belangrijk deel van de strategie is dat zij enkel in
duurzaam beheerde bossen hout willen kopen. Daarnaast is er recentelijk een meting gedaan hoeveel hout, gas, water en
elektriciteit er gebruikt wordt. Begin volgend jaar wordt deze meting opnieuw uitgevoerd waarna er doelstellingen op geplakt
kunnen worden. Wanneer over sustainability wordt gesproken vindt respondent 20 het tevens belangrijk dat er naar de mensen
gekeken wordt. Zo heeft 25% van de werknemers een diensttijd van langer dan 15 jaar bij het bedrijf, is 40% tussen de 25 en
40 jaar oud en is 28% vrouw. In een divers team kunnen betere besluiten worden genomen, en respondent 20 vindt het dan ook
belangrijk deze dynamiek in teams te brengen. Omdat het bedrijf van oudsher al met het product hout bezig is er voor de
organisatie geen groot verschil tussen een normale en circulaire strategie. Het gedeelte van de circulaire economie waarop nu
gefocust wordt zijn de grondstoffen. Op het gebied van ketenpartners is het heel erg van belang dat supermarkten toezeggen
pallets te accepteren. de organisatie levert geen pallets aan supermarkten maar aan de produceten van producten die in de
supermarkt te vinden zijn. Wanneer een supermarkt de pallets van de organisatie niet accepteert zal een producent zeer
waarschijnlijk voor een concurrent kiezen. De acceptatie in de markt is dan ook heel belangrijk. Op dit gebied dient de
organisatie de andere partijen te overtuigen. De verantwoordelijkheid voor de reststoffen stopt in ogen van de organisatie
wanneer het product vermalen is naar snippers. de organisatie probeert daarnaast om zo lang mogelijk eigenaar van de pallets
te blijven. Dit is vooral juridisch belangrijk.
Organisatie
Het belangrijkste verschil tussen het lineaire business model dat eerst gehanteerd werd en het huidige, is dat de rol van de
werknemers is veranderd. Het maken van pallets is een relatief eenvoudige baan. Nu pooling voor twee derde deel uitmaakt
van het bedrijf draait het vooral om data-analyse. Zo wordt er gekeken waar pallets kwijtgeraakt worden en hoe transport
geoptimaliseerd kan worden. Op dit menselijk niveau was het dan ook lastig om het circulaire aspect ingebed te krijgen. Het
verschil ligt hem voor de organisatie dan ook vooral in het type werknemers dat nodig is in een circulaire organisatie. Daarnaast
speelt tevens de complexiteit om het georganiseerd te krijgen een rol. Een deal bij pallet productie is een andere deal dan bij
pallet pooling. Bij pallet pooling moet een voorstel vaak door de hele organisatie, hierdoor praat je op een hoger niveau met een
klant. Om dit nieuwe business model georganiseerd te krijgen was er vooral behoefte een ander type medewerkers. Er was
behoefte aan data analisten en aan meer IT mensen. De kennis over circulariteit zit dan ook vooral in het pool bedrijf.
Aspect:
Effect:
Wet- en regelgeving
Negatief
Wet en regelgeving staat circulariteit soms in de weg. Volgens de
verpakkingen wetgeving moet 30% gerecycled worden maar
wanneer pallets gerecycled worden is dat in principe verlies,
wanneer deze ook nog hergebruikt kunnen worden. Het
hergebruiken van het product past niet in de regelgeving. Andere
voorbeelden zijn afval wetgeving, verpakking belasting op pallets
zowel nieuwe als hergebruikte, hitte behandeling voor
hergebruikte pallets verschilt per land
Financiering
Geen thema
Subsidie
Geen thema
Invloed techniek
Positief
Positief effect wanneer IT en data analyse goed ontwikkeld zijn
Maatschappelijke
Nauwelijks en negatief Certificaten hebben bijna geen invloed op de keuze van de klant
ontwikkelingen
om voor gecertificeerde pallets te kiezen. Negatief wanneer de
prijs van gecertificeerde pallets hoger ligt dan die van niet
gecertificeerde.
Verdienmodellen
De verdienmodellen die gebruikt worden zijn functionele huur of lease en cascadering. Functionele lease is het businessmodel
voor pooling. de organisatie blijft de eigenaar van de pallets maar verhuurt deze steeds opnieuw aan andere klanten. Daarnaast
wordt er ook gebruikt gemaakt van cascadering. de organisatie heeft met een supermarkt een overeenkomst dat zij alle pallets
ophalen en niet enkel die van hen. Vervolgens wordt er gekeken of deze rechtstreeks doorverkocht kunnen worden, of ze
bijgewerkt dienen te worden, of enkel vermalen kunnen worden om van waarde te zijn. Het nieuwe business model van het
poolen dat sinds 1997 wordt gebruikt is rendabel. Zoals eerder aangegeven bestaat de organisatie nu voor twee derde uit
pooling. Daarnaast is het ook voor de andere partijen rendabel, met name de transportbedrijven. De vorm van de
samenwerkingen van de organisatie wordt door respondent 20 omschreven als een netwerk. Het werkt alleen als je klanten
hebt die over heel Europa verspreid zitten en je kijkt hoe je netwerk verdeeld is. Wanneer er een geen balans is dient er in dat
gebeid een nieuwe klant gevonden te worden. Wanneer men beschikt over een uitgebreid netwerk worden de kosten lager.
Waar de organisatie tegen aan loopt is dat mensen nog veel vasthouden aan het verleden. Ze zijn nog niet gewend dat ze niet
meer de eigenaar van de pallets zijn. Om de circulaire economie in de toekomst een boost te geven is het volgens respondent
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20 erg van belang dat er een onafhankelijk comité komt dat circulaire systemen beoordeelt. Dit comité moet vervolgens
aangeven of een systeem wel of niet circulair is en vervolgens moet de overheid hier dan ook van af blijven. Respondent 20
heeft dit als volgt verwoord: ”De regelgeving is gebouwd op de oude economie, de oude lineaire situatie. Met een circulair
systeem moet je anders omgaan, je kan er geen generieke regelgeving op los laten. Wanneer je vervolgens een circulair
systeem hebt dien je buiten de andere doelstellingsvragen te vallen”. Daarnaast gaf zij aan dat het ook zou helpen wanneer
men verplicht wordt om duurzaam of circulair in te kopen.

Extra informatie naar aanleiding vragen uit Pizza sessie2:
- Tijdens het interview gaf u aan dat de wet- en regelgeving een negatief effect heeft gehad op het circulair maken van uw
businessmodel. U noemde hierbij dat 30% gerecycled moest worden. De vraag is welke regelgeving dit exact is? En wat voor u
het gevolg hiervan is?
In Europa betreft het de Richtlijn 94/62/EU – Verpakking en Verpakkingsafval. In Nederland het Besluit beheer verpakkingen
2014 die sinds januari 2015 van kracht is geworden. Op grond van dit besluit zijn producenten en importeurs verantwoordelijk
voor preventie, inzameling en recycling van de verpakkingen die zij op de markt brengen. De specifieke Recycledoelstellingen
verplichten producenten om 30% van het op de markt gebrachte houten verpakkingsmateriaal te recyclen. Deze doelstelling
neemt in de komende jaren steeds verder toe tot tenminste 70%. Wij lopen hier vast omdat in het Besluit staat dat het
“materiaal” gerecycled wordt als percentage van de nieuw op de markt gebrachte verpakkingen. In de poolsysteem worden alle
pallets hergebruikt (valt niet onder de definitie van recycling). Minder dan 5% van de pallets raken we kwijt en alle nieuwe
pallets die we kopen, is ter vervanging van de 5% pallets die we kwijt raken. Volgens het besluit zouden we 30% van die nieuw
op de markt gebrachte pallets moeten recyclen, maar omdat die pallets kwijt zijn, kunnen we die niet recyclen.
Om het te verduidelijken hier een rekenvoorbeeld. In Nederland worden 20 mln nieuwe éénmalige pallets per jaar gekocht en
op de markt gebracht. Stel dat we dit helemaal zouden kunnen omzetten naar een palletpool, dan verliezen we van die 20 mln
5% pallets (=1 mln pallets). Die 1 mln pallets kopen we nieuw, maar we moeten daarvoor in de plaats 300.000 pallets recyclen
(volgens het Besluit nu, maar in de toekomst 700.000). Omdat de pallets kwijt zijn, kunnen we ze niet recyclen, maar in plaats
van ieder jaar 20 mln nieuwe pallets te kopen, kopen we ieder jaar maar 1 mln nieuwe pallets.
- Het onderzoek naar business modellen in de circulaire economie focust zich voornamelijk op grote bedrijven. Tijdens het
interview gaf u aan dat pooling momenteel tweederde van het bedrijf vormt. De vraag hierbij is, hoeveel omzet het circulaire
gedeelte van uw bedrijf ongeveer genereert? en hoeveel pallets er momenteel in het poolsysteem zitten?
Onze totale omzet is ruim €300m. Twee derde is pooling, dus €200mln. Ongeveer 15 tot 20 miljoen pallets zitten in het
poolsysteem.
Zoals aangegeven gaat het niet om de exacte getallen maar om een indicatie van de omvang.
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Interview 21
De organisatie
Circulaire economie is het voorkomen van het gebruik van grondstondstoffen waar dat niet nodig is. Daarbij moet het
businessmodel zo worden ingericht dat er allemaal ‘loops’ in ontstaan. Ook het onderhouden van producten en opknappen voor
een 2e leven, re-manufacturing, gebruik van reserveonderdelen en recycling is daarbij belangrijk. Het gaat om het samenspel
hiervan.
Er is een aantal redenen belangrijk geweest voor de omslag naar een circulaire economie. Het eerste is het
duurzaamheidsbesef dat we te maken hebben met een eindige wereld. Als we op lange termijn willen bestaan moeten we
producten maken die gerecycled zijn. Daarnaast is er ook het diensten (business) model en niet zo zeer het verkopen van
producten. Verder is het vernietigen van materialen een kostbaar proces. Daarom is het beter om de materialen in te zamelen
om vervolgens te hergebruiken. Dit is 20-30% goedkoper en dus ook financieel aantrekkelijk. Verder is er ook wetgeving vanuit
de Europese commissie waar de organisatie vroeg ‘bij wil zijn’, snappen hoe het werkt en daarin een leidend bedrijf kunnen zijn.
Rond 2007 is de productie van nieuwe kopieerapparaten vanuit Europa naar het Verre Oosten verplaatst. Dat had een
bedrijfseconomische reden los van de genoemde circulaire overwegingen. Op dat moment was er al enkele jaren een
remanufacturing lijn op de Europese markt gemaakt in de fabriek in Giessen (DL).
De organisatie in Europa is verantwoordelijk voor marketing, sales en services (onderhoud en reparatie), maar ook voor
oplossingen voor end-of-contract kopieerapparaten. Door groot onderhoud (refurbishment) kunnen end-of-contract machines in
nieuwe servicecontracten worden geplaatst. Dit vindt plaats in het land waar de machine beschikbaar komt. Remanufacturing
wordt uitgevoerd op een geselecteerde lijn machines in Giessen. Nieuwe kopieerapparaten worden alleen nog gemaakt in het
Verre Oosten. Printers voor de grafische industrie en lasertoner printers worden wel in Europa geproduceerd. Het business
model richt zich voornamelijk op de verkoop van ‘managed print services’ (dienstenmodel), omdat de machine hierbij eigendom
blijft van de organisatie of de leasepartner en terugname hiervan vanzelfsprekender is dan bij een conventionele verkoop. De
recycling van tonercartridges is al mogelijk sinds 1990.
De business propositie is dat de klant alleen gebruik maakt van de ‘document managementservices’ zonder dat zij apparaten in
hun eigendom en beheer hebben. Hierdoor blijft de organisatie of de leasepartner eigenaar – en de organisatie kan de
machines terugkopen van de leasepartner – en kan zij deze machines vervolgens weer ‘als nieuwe’ gere-manufactured printers
op dat soort contracten inzetten.
Kringlopen
Het sluiten van kringlopen gebeurd bij drie verschillende product stromen: printer, tonercartridges en reserveonderdelen.
De fabriek in Frankrijk zamelt tonercartridges op Europees niveau in waarna de materialen hetzij direct weer als onderdeel, als
materiaal of een openloop recycling hergebruikt worden. de organisatie laat lege lasertoner cartridges bij de klant ophalen voor
verzending naar de fabriek. Deze cartridges zijn geen eigendom van de organisatie via een servicecontract maar die van de
gebruiker. De gebruiker wordt gevraagd ze toch te verzamelen voor recycling. De fabriek hergebruikt een groot deel van de
onderdelen en materialen zelf en levert het resterende deel aan een WEEE recycler (wetgeving).
Deze wetgeving verplicht bedrijven om een bedrag te betalen aan de recycling ondernemingen om zo dit gezamenlijk in stand
te houden. de organisatie Europa koopt hier vervolgens de nieuwe cartridges van in.
Reserveonderdelen worden teruggenomen indien er een service contract aanwezig is. De units die dan worden vervangen gaan
naar de partners van de organisatie, fabriek in Duitsland, die het gebruikt voor re-manufacturing/re-furbishing. De fabriek in
Duitsland beheert de organisatie, echter zijn er nog twee fabrieken bij betrokken die niet van de organisatie zijn. Materialen die
niet gere-furbished kunnen worden, komen in een ‘openloop’ van recycling terecht. De recyclebedrijven zijn weer gefinancierd
volgens de WEEE-wetgeving. Het is niet bekend of de organisatie van deze recyclingbedrijven weer materialen inkoopt
(waarschijnlijk geen directe terugkoop).
De printers gaan naar dezelfde fabriek in Duitsland toe. Vanaf hier gaat het rechtstreeks terug naar de organisatie Europa. Het
is dus min of meer hetzelfde proces, echter is er een ‘2e hands loop’ waarbij printers worden opgekocht door een derde partij
(brokers). Deze partij levert de printers in andere (bv. ontwikkelings-) landen. Zodra de partijen zijn overgekocht, heeft de
organisatie hier geen zicht meer op. Er is wel een samenwerking waar afspraken worden gemaakt over onder andere het
functioneren van de printers. Dit houdt in dat de printers bij levering in die landen nog moeten functioneren. de organisatie heeft
ook de mogelijkheid om landelijk te refurbishen. Echter is de uitzondering hierop de printers die worden verkocht door distributie
partners, de organisatie heeft er dan geen grip meer op.
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Ondanks dat het geen circulaire loop is, is de organisatie ook bezig met 3D printen. Zo zijn ze aan het kijken naar het maken
van prototypes en het on-demand maken van prototypes en reserveonderdelen.
Waardecreatie
Op de cartridges na, word er financiële waarde gecreëerd door het circulair ondernemen. Eén van de redenen die van belang
waren bij de opzet ervan. Daarnaast ontstaan er ook waarde naar de klant toe. Het vertelt een mooi verhaal naar de klant wat
de reputatie van de organisatie ten goede doet. Zo hebben ze verschillende prijzen gewonnen. De remanufactured producten
focussen ook op een ander segment in de markt. Daarnaast is door hergebruikmodel mogelijk geweest om de fabriek in
Duitsland te behouden en daarmee zijn werknemers. Vermoedelijk speelt duurzaamheid een rol speelt bij de loyaliteit en
betrokkenheid tijdens het selectie proces van de werknemers.
Producten worden in Japan al geproduceerd volgens de regels van het ‘Der Blaue Engel’ keurmerk. Dit beoordeelt op de
materiaalkeuze, energie verbruik en het te ‘recyclen’ ontwerp van het product. De procedure die de organisatie hanteert staat in
het rapport. Het is echter onduidelijk in hoeverre dit invloed heeft op het circulaire proces van de organisatie Europa. Wel zijn er
handleidingen beschikbaar over het demonteren van de apparatuur. Door de WEEE-wet is 70% demontabel. Verder is er een
grote besparing op nieuwe grondstoffen door het hergebruik en word er altijd gekeken naar de waarde van afval. Hier wordt
verantwoordelijk mee omgegaan. Op die manieren wordt er ecologische waarde gecreëerd. de organisatie is ook bezig met de
vermindering van CO2-uitstoot van bijvoorbeeld printers en kantoorgebouwen o.a. in Europa. de organisatie Inc. is bezig met
het verminderen van het gebruik van chemicaliën (zie rapport voor percentages). Echter zijn afspraken hierover nodig per
industrie omdat de mix van materialen anders blijft bestaan. de organisatie zelf heeft daar te weinig invloed op.
Voorheen was de manier van ‘verantwoording afleggen’ aan stakeholders voornamelijk via rapporten. De rapporten staan
online, alleen is dit niet een ideale manier van communiceren. Daarom wordt er gekeken naar andere manieren zoals naar het
gebruik van websites. Vanuit hier kan dan met sociaal media gewerkt worden. Verder communiceert de organisatie dit op dit
moment op verscheidene conferenties. Binnen de organisatie moet de organisatie Europa verantwoording afleggen aan Japan
over het zicht wat ze hebben op de kringlopen en waar de producten uiteindelijk terecht komen (zie rapport).
Strategie
de organisatie heeft het MPS-proces. Dit is de ‘standaard’ business propositie voor de reguliere printmarkt. Het gaat om het
verkopen van diensten in plaats van de hardware zelf, waarin een mix van printers wordt ingezet afhankelijk van de
klantbehoefte. Dit kunnen ook machines zijn die al in een eerder contract zijn ingezet. Het refurbishen en remanufacturen van
de producten is daarom strategisch. Dit is niet in het geval van de cartridges, omdat dit waarschijnlijk meer kost dan het
oplevert. Het is meer om aan te tonen aan de buitenwereld dat de organisatie bezig is met circulaire economie, al 25 jaar lang.
Er zijn ten minste twee concurrenten die ook recyclingcapaciteit in Europa hebben voor lasertoner cartridges. Andere bedrijven
doen aan cartridgerecycling, alleen niet zozeer in eigen huis. Waarschijnlijk zijn bedrijven belemmerd door het ontbreken van
productiecapaciteit voor nieuwe cartridges in Europa en missen daarmee het vermogen om te kunnen remanufacturen en
refurbishen. Daarbij verschilt de organisatie hierin door de producten (cartridges) weer op te kopen in samenwerking met HP. de
organisatie gebruikt een externe recycler voor de verwerking van inktcartridges afkomstig van consumenten.
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De leasebedrijven, de ‘niet-canon’ fabrieken en logistieke transportbedrijven zijn belangrijke partners. Ook recyclingbedrijven
zijn belangrijk in het proces, ondanks dat dit vanuit de wetgeving verplicht is gesteld. Over het algemeen organiseert de
organisatie redelijk veel in eigen beheer en is daardoor minder afhankelijk van deze partners.
de organisatie is en neemt zijn verantwoordelijkheid voor de productie. Zo zijn er sociale eisen, ‘fair business practices’, waar
fabrieken aan moeten voldoen, wordt er gekeken naar materiaal gebruik en consumenten gebruik. De onderdelen die worden
uitbesteed worden ook hierop getoetst. de organisatie geeft aan het lastig te vinden om verantwoordelijk te zijn over de
materialen: ‘hoe zou je je verantwoordelijk kunnen voelen over de materialen?’ de organisatie draagt ook de
verantwoordelijkheid over de producten die ze terugkrijgen. Dus mocht er geen optie zijn voor refurbish zowel remanufacturing
of brokers, is de organisatie verantwoordelijk om B2B producten die zijn teruggekomen van de markt af te leveren bij het
recyclingbedrijf.
Organisatie
Anders dan een lineair businessmodel is dat de organisatie zijn producten aan biedt als een service. de organisatie heeft
hiervoor de capaciteit en mogelijkheid om materialen opnieuw in omloop te kunnen brengen. Verder houdt de organisatie hier
ook rekening mee in het ontwerp van de machines zodat onderdelen makkelijker vervangen kunnen worden indien nodig.
Het is belangrijk om de financiële stroom goed te begrijpen. Het genereren van inkomen is anders wanneer de producten
worden weggezet in service contracten. Financiële risico’s moeten hierdoor anders worden ingeschat. Het logistieke proces is
anders en dat moet wel financieel ondersteund worden. Daarbij is de capaciteit van het bedrijf belangrijk om zo de loop samen
met fabrieken en de nodige partners te organiseren. Ook is er kennis nodig om te demonteren. En als laatste is ook de
Marketing expertise belangrijk om de producten weer te kunnen wegzetten.
Wet- en regelgeving gaat niet alleen over het recyclen, maar ook over de import en export van apparaten. Hierdoor is het soms
moeilijk om producten terug te halen. Het probleem zit hem in het terughalen van ‘afval’. Het is daarom van belang goed te
communiceren dat het geen afval is. Echter is er natuurlijk wel altijd afval in het proces, ‘waar wordt het dan afval’. Dit is geen
belemmering, eerder een kwestie van goede logistieke regeling en het traceerbaar maken. Een andere uitdaging is dat wanneer
een wetgeving verandert over het gebruik van materialen, dan mogen deze materialen soms niet meer verwerkt worden in
nieuwe producten inclusief “geremanufacturede” producten. de organisatie heeft daarom in het verleden in plaats van
geremanufactured, refurbished producten op de markt gezet.
Nieuwe technieken maken het makkelijker om printers te demonteren en dus te re-manufacturen/re-furbishen. Op dit moment is
het een complex proces.
de organisatie onderzoekt ook integratie van gerefurbishde en geremanufacturede producten met nieuwe producten in een
service contract. Dit is soms complex omdat deze producten op verschillende technische platforms zijn gebouwd. De nieuwste
producten werken alweer met een volgende versie van dit platform.
Maatschappelijke ontwikkelingen zijn voornamelijk van belang geweest bij de verkoop van producten. Doordat de klant anders
is gaan kijken naar remanufactured producten, is het mogelijk om deze producten ook af te zetten. Daarbij sluit het goed aan bij
sommige bedrijven op hun visie en werkwijze.
Interessant is dat de organisatie Japan nog meer bezig is met het hergebruik van materialen. Dit is organisatorisch makkelijker
doordat Japan meer productiecapaciteit heeft in eigen beheer (zie rapport) en de wetgeving in Japan iets anders van opzet is
waardoor er meer directe verantwoordelijkheid voor recycling bij bedrijven ligt.
Verdienmodel
Er is een kans dat de organisatie in de toekomst gaat werken met een flexibel betaalsysteem. Dit is bijvoorbeeld ‘pay per print’.
Dit heeft natuurlijk invloed op de financiën. De modellen die de organisatie op dit moment gebruikt zijn als volgt:
•
•
•
•
•

Freemium: Irista (opslag voor fotografie)
Licenties: Software
Conventionele verkoop
Functionele huur of lease: ‘managed print-service’, service contracten
Afvalwaarde: brokers

Het model is, op de cartridges na, rendabel voor alle betrokken partners en de organisatie. De fabrieken in eigen beheer
functioneren wel zelfstandig. Dit houdt in dat zij betaald worden per handeling en een rendabele productie moeten hebben.
Ondanks dat er contracten over de afname van producten zijn, is er wel onderlinge concurrentie om zo hun eigen belangen
veilig te stellen. Hierdoor is er sprake van een bepaalde spanning en strijd is tussen deze bedrijven. 1
De (interne) samenwerking is te omschrijven als een waardeketen, omdat er op verschillende momenten weer waarde wordt
toegevoegd. Brokers en recyclers (externe) zal eerder een netwerk zijn.

1

Gevoelige informatie
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Wanneer er meer vraag ontstaat door wetgeving en/of maatschappelijke ontwikkelingen zou dit de markt vergroten. Er wordt nu
nog veel gevraagd naar nieuwe apparaten. Ook zou de overheid daarbij kunnen helpen en openstaan voor de inkoop van
bepaalde materialen. Verder liggen er nog vele mogelijkheden voor verbeteringen in het buitenland om zo beter grip te krijgen
op wat er weer aan producten binnenkomt. de organisatie is er momenteel mee bezig om die verantwoordelijkheid daarin te
vergroten.
Interview 22
Circulaire economie
De Circulaire economie is voor respondent 22 vooral het behouden van waarde en het sluiten van grondstofkringlopen, daarbij
hoort de technische uitvoering en het proces met de afspraken die daarbij gemaakt worden. De organisatie is al erg lang bezig
met het verlengen van de levensduur van hun producten. In de jaren ’80/’90 bestonden al de eerste projecten voor revitaliseren
en rond 2004 is daar het label circulaire economie aan verbonden. In 2004 heeft De organisatie voor een project van Alliander
de inrichting geleverd voor een totaal circulair huis, en vanaf toen werd de circulaire economie een serieus onderdeel van het
bedrijf.
De organisatie is een producent én leverancier, wat betekent dat ze hun eigen producten produceren en verkopen maar ook
handelswaren van andere partijen verkopen. De verhouding hiertussen is ongeveer 50/50. Voor hun eigen collectie werkt De
organisatie samen met TNO om hun nieuwe ontwerpen circulair te maken en hun bestaande producten te verbeteren op dit
vlak. Ook in de service en onderhoud is aandacht voor circulariteit, met name in het verlengen van de levensduur en het
revitaliseren van producten die zij innemen. Ook bestaat er bij de organisatie een leasesysteem waarbij de complete inrichting
niet gekocht hoeft te worden maar kan worden geleased. Samengevat werkt De organisatie in het kader van de circulaire
economie aan een circulair design, optimaal gebruik en waarde behoud voor hun producten.
Kringlopen
De organisatie probeert de kringlopen van eigenlijk alle materialen die zij gebruiken in hun productie te sluiten, dat zijn staal,
hout, lak, stoffering en kunststof. Waarbij het sluiten van de kringloop van staal vrij makkelijk gaat omdat dit goed hergebruikt
kan worden. Voor andere materialen is dit lastiger, zeker als ze samen in één product worden gebruikt. Respondent 22 geeft
aan dat het sluiten van kringlopen niet per se van belang is voor de kern van de bedrijfsvoering, de core business blijft immers
winst generen. Wel zit het diep geworteld in de manier waarop het bedrijf opereert en is het wat hem betreft ook zeker belangrijk
voor de bedrijfsvoering. Hij geeft echter aan dat hij weet dat wanneer je het aan bijvoorbeeld de financieel directeur vraagt of de
marketing manager er een ander antwoord zal komen.
Voor het sluiten van deze kringlopen is een samenwerking nodig met toeleveranciers, maar ook met klanten. Van hun
toeleveranciers moeten zij de juiste grondstoffen en producten ontvangen en de klant moet uiteindelijk het gebruikte product
weer inleveren om hergebruik mogelijk te maken.
Hieronder is de visualisatie van de kringlopen bij De organisatie te zien.
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Waardecreatie
Eén van de waarden die De organisatie creëert is het verminderen van het gebruik van virgin grondstoffen, daarbij is ook
aandacht voor het gebruik van zo min mogelijk giftige grondstoffen. Dit passen ze toe in hun producten maar ook in hun
faciliteiten, bijvoorbeeld door zo min mogelijk gebruik te maken van fossiele brandstoffen. Ook produceert De organisatie zo min
mogelijk afval. Afval zien ze hier in vrij ruime vorm, alles waar de klant niets aan heeft valt hieronder, dus ook bijvoorbeeld
energieverbruik en waardeverlies door bijvoorbeeld miscommunicaties.
Ook worden er sociale waarden gecreëerd, hierbij wordt vooral gefocust op werkgelegenheid bieden aan mensen in de regio.
Zo zijn er veel bedrijven op het bedrijventerrein bij De organisatie en in de buurt waar De organisatie gebruik van maakt en ook
binnen het bedrijf zelf zijn veel werkplekken. De organisatie heeft nog een fabriek in China maar veel werkgelegenheid komt
terug naar Culemborg, vooral in het revitaliseringsproces. Respondent 22 ziet dit als een belangrijke waarde.
Respondent 22 vindt het ook belangrijk om kennis te delen met al hun stakeholders, met als ultieme doelstelling om
innovatieleider te worden. Ook dit is een waarde die wordt gecreëerd.
Strategie
De strategie op het gebied van circulaire economie bij De organisatie komt vooral tot uiting door de vijf focusgebieden die het
bedrijf heeft opgezet; (1) het sluiten van cirkels, (2) het verminderen van afval, (3) het creëren van betrokkenheid, (4)
innovatieleider worden en (5) nieuwe verdienmodellen ontwikkelen. In het kader van deze focusgebieden heeft De organisatie
een roadmap opgesteld naar 2020. Hierin staan veel verschillende kwantitatieve eisen op het gebied van circulariteit waar het
bedrijf in 2020 aan zou moeten voldoen. Enkele voorbeelden daarvan zijn dat 80% van de geleverde producten een
retourgarantie krijgt en dat 50% van alle producten en halffabricaten worden hergebruikt. Daarbij hoort ook dat de verhouding
eigen producten en leveringen die nu 50/50 is meer naar 70/30 zal gaan omdat De organisatie op hun eigen productie meer grip
heeft en het voor hen makkelijker is om deze circulair te maken. Ook wordt als eis gesteld dat 80% van de toeleveranciers
voldoet aan de circulaire voorwaarden die De organisatie stelt. De focus van De organisatie ligt op het moment vooral op het
hergebruiken van bestaande (lineaire) producten en het verlengen van de levensduur hiervan omdat het volledig circulair
maken van deze producten lastig is, maar dit zal in de toekomst meer verschuiven naar een focus op compleet circulaire
producten.
Voor respondent 22 is het verschil tussen een ‘normale’ strategie en een CE strategie vooral dat een CE strategie uitgebreider
is. Waar een ‘normale’ strategie zich vooral focust op winst maken en klanttevredenheid komt daar bij een CE strategie meer bij
kijken, zoals bijvoorbeeld de eerder genoemde focusgebieden. Ook ziet hij als verschil dat een meubelleverancier in de lineaire
wereld alleen producten aanbied, waar ze nu ook vooral diensten aanbieden zoals het verlengen van de levensduur en het
functioneel verhuren van kantoorinrichting. Om deze strategische doelen te bereiken is De organisatie voor een groot deel
afhankelijk van hun toeleveranciers, vooral voor de producten die zij niet zelf produceren zijn ze meer afhankelijk dan wenselijk.
Vooral het krijgen van informatie en bewijslast van toeleveranciers is lastig. Om hiermee om te gaan sluit De organisatie
intentieovereenkomsten met deze leveranciers. Met de drie grootste leveranciers staan afspraken over de circulariteit van de
productie en over het retourgeven van producten voor revitalisering.
Respondent 22 merkt dat er vanuit het bedrijf wel behoefte is om te weten wat er in de gehele keten met grondstoffen en
reststoffen gebeurt, vooral omdat De organisatie vaak verantwoordelijk wordt gesteld door hun klanten voor deze gehele keten.
Echter is het niet realistisch om deze hele keten te kennen en te verduurzamen. De verantwoordelijkheid ziet respondent 22
dan ook vooral in de afspraken die ze maken met hun toeleveranciers en andere directe ketenpartners. Hij verwacht dat deze
partners dit dan op hun beurt weer zullen doorschuiven naar hun eigen partners, waardoor uiteindelijk een zo groot mogelijk
deel van de keten duurzaam en circulair wordt. De andere kant op in de keten ziet respondent 22 het als belangrijke
verantwoordelijkheid dat de producten die ze verkopen weer retour worden gegeven door de klant na gebruik.
Organisatie
De belangrijkste verschillen qua organisatie tussen het businessmodel van De organisatie en een lineair businessmodel is
volgens respondent 22 dat er in een circulair businessmodel nieuwe functies en onderwerpen ontstaan, bijvoorbeeld zijn eigen
functie als manager Circulaire Economie. Maar er bestaat ook een stuurgroep Circulaire Economie waarin mensen met
verschillende functies samenwerken, onder deze stuurgroep zit een innovatieteam bestaande uit een manager CE,
inkoopmanager, productmanager en projectleider CE. Deze teams blijven net zo lang bestaan tot dat de circulaire doelen zijn
bereikt. Ook bestaan er verschillende tijdelijke projectgroepen gericht op de circulariteit van onderdelen van de organisatie. Dit
soort langdurige projectgroepen bestaande uit verschillende functies ziet respondent 22 als grootste verschil met de organisatie
van een lineair businessmodel.
Respondent 22 geeft aan dat er binnen een organisatie veel nodig is om dit te realiseren, vooral omdat bepaalde functies zich
op andere zaken moeten gaan focussen dan dat ze gewend waren. Mensen van de Sales zijn bijvoorbeeld minder bezig met
het letterlijk verkopen van producten en meer bezig met het adviesgeven aan klanten, omdat er simpelweg minder nieuwe
producten verkocht worden en er meer een dienst ontstaat. Ook de mensen van de productie moeten heel anders werken.
Waar ze eerst hun producten van grondstof naar eindproduct produceerde, moeten ze nu ineens ook van eindproducten nieuwe
eindproducten maken. Ook wordt databeheer veel belangrijker om retourstromingen en revitalisatie mogelijk te maken en in
kaart te brengen. Zo zijn er meer voorbeelden. Hij geeft aan dat niet elke werknemer in het bedrijf precies hoeft te weten wat de
CE inhoudt, maar dat het wel van belang is dat ze weten wat het betekent voor hun focusgebied. In het kader van CE vindt hij
het vooral van belang dat werknemers begrijpen wat de consequenties van hun handelen zijn.
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Qua randvoorwaarden geeft respondent 22 aan dat ze vooral van de wet- en regelgeving een negatieve invloed voelde. Zo is
de koop met retourgarantie met de huidige accountingregels in de boekhouding erg lastig weer te geven en eigenlijk wettelijk
niet mogelijk. Belastingtechnisch is revitalisering ook lastig en niet erg voordelig, hiervoor bestaan eigenlijk geen oplossingen op
dit moment. Daarnaast zitten er erg veel eisen aan een ARBO-werkplek, onder andere over hoe stoelen en bureaus
bijvoorbeeld te verstellen zijn. Ook hier loopt De organisatie soms tegenaan, omdat producten die zijn ontstaan uit hergebruik
hier soms moeilijk aan voldoen. Ook geeft hij aan dat de maatschappelijke ontwikkelingen op sommige vlakken wat achterlopen
waardoor De organisatie soms niet verder komt. Klanten scharen producten van hergebruikte materialen vaak onder
tweedehands en daarmee minder goed dan nieuw. Respondent 22 geeft aan dat hier nog wat kennisontwikkeling in de
maatschappij mist, en dat dit ook bij de werknemers soms het geval is. Maar dit ontwikkelt zich wel, er zijn voorbeelden van
klanten die hergebruikte producten juist op grotere waarde schatten.
Qua financiering heeft De organisatie niet echt extra moeilijkheden gehad, de financiering was niet lastiger dan bij een ‘normale’
organisatie. Qua subsidie geeft respondent 22 dan ook aan dat deze niet cruciaal zijn geweest voor hun businessmodel, maar
dat ze er wel handig gebruik van hebben gemaakt. De invloed van techniek speelt wel een rol in de ontwikkeling van hun
producten en ook de duurzaamheid hiervan. Zo zijn ze vaak opzoek naar de juiste materialen en ook is de techniek van 3d
printen is volgens respondent 22 nog niet zo ver dat ze er echt op grote schaal betaalbaar gebruik van kunnen maken. Maar hij
geeft ook aan dat ze zich nooit echt tegengehouden hebben gevoeld door technische ontwikkelingen.
Verdienmodellen
De organisatie maakt gebruik van vele soorten verdienmodellen. Ten eerste is er natuurlijk conventionele verkoop, producten
worden verkocht met een retourgarantie (retourwaarde), dit schaart de heer van De organisatie onder statiegeld. Als producten
terug worden genomen en nog goed genoeg zijn om opnieuw te verkopen belanden ze in de outlet, dit wordt onder cascadering
geschaard. Daarnaast kunnen klanten ook voor een leasecontract kiezen met eventueel onderhoud. Daarin kunnen ze nog
kiezen voor de flexibele variant hiervan waarbij ze elk jaar ook een deel van de geleasede producten kunnen wisselen. De heer
van De organisatie schaart dit leasesysteem onder licenties, maar is ook te scharen onder functionele lease. Metalen reststoffen
worden door De organisatie weer verkocht waardoor ook op afval verdiend wordt. Omdat de retourwaarde van de producten
wordt gedoneerd, is dit ook aangekruist.
De heer van De organisatie geeft aan dat het businessmodel rendabel en levensvatbaar is, maar geeft daarbij wel aan dat de
financieel directeur soms nog niet helemaal overtuigd is. Dat komt volgens hem vooral omdat er weinig bewijslast is voor de
winstgevendheid van hun circulaire activiteiten. Ook is de transparantie op bijvoorbeeld de marges nog een punt waar de
financieel directeur tegenaan loopt. Dit maakt het soms moeilijk te verantwoorden, ook aan bijvoorbeeld de aandeelhouders. Dit
verdienmodel geldt op dit moment alleen voor De organisatie zelf, maar respondent 22 sluit eventuele samenwerkingen op dit
gebied in de toekomst niet uit.
Voor de toekomst ziet respondent 22 het liefst drie dingen gebeuren. Ten eerste dat er meer ruimte komt in de wet- en
regelgeving, met name in het belastingsysteem. Ook zou hij willen dat hergebruik meer door de maatschappij wordt
geaccepteerd en niet meer wordt gezien als minder goed dan nieuw. En daarbij passend dat mensen gaan betalen voor wat
een product waard is en dat consumenten zich dus minder op de prijs gaan focussen en meer op kwaliteit en andere waarden
die het product creëert.

Interview 23
De organisatie en Circulaire economie
De organisatie is van origine een meubelverhuur bedrijf die vooral zorgde voor al het meubilair tijdens grote evenementen. Denk
hierbij bijvoorbeeld aan beurzen of conferenties. Respondent 23 merkt hierbij op dat het businessmodel eigenlijk altijd al
circulair was. Ze zorgen er namelijk voor dat de meubels niet telkens werden aangeschaft en verdwenen, maar steeds weer op
nieuwe plekken ingezet werden. Maar het echte label ‘circulair’, zoals we dat vandaag de dag kritisch typeren, hanteert het
bedrijf sinds het begin van de crisis. Door de crisis zag de organisatie zich genoodzaakt om nieuwe markten aan te boren en het
businessmodel zo aan te passen zodat ze mee konden in de tijd.
Het huidige circulaire businessmodel is ‘gestoeld’ op kantoormeubelen. De gedachte is namelijk dat hier nog té vaak té veel
afval ontstaat. Na gemiddeld zeven jaar hebben de beste stoelen, vaak aangeschaft door corporates, geen economische
waarde meer op de balans. De technische waarde is echter nog lang niet afgeschreven. de organisatie faciliteert op dit punt het
doorverkopen van deze stoelen aan second users (MKB) en zelfs third users (zzp, starters, klein MBK). Het betreft hier dus een
business2business concept die de levensduur van meubilair verlengt. Tussen iedere schakel, koopt de organisatie het product
weer op en maakt het of zorgt voor een refurbished substituut. Al vanaf de eerste aanschaf door de corporates zijn er afspraken
met de afnemers. Respondent 23 noemt een voorbeeld waarbij een corporate bijvoorbeeld bureaus inkoopt (oud meubilair
wordt meegnomen) en spreekt daarbij af dat de organisatie deze na bijvoorbeeld 15 jaar weer terugkoopt voor 10% van de
nieuwwaarde. De levenscyclus van de kantoorartikelen wordt zo verlengt en de vraag naar nieuwe producten gemaakt van
nieuwe grondstoffen wordt een corporate hiermee gedrukt. Tot slot worden de technisch afgeschreven artikelen door de
organisatie weer teruggekocht en volledig gesorteerd. Daarnaast is het doel om in Amsterdam in 2018 een milieustraat in de
richten waar alle restromen samenkomen en nog specifieker worden gesorteerd.
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CE houdt voor Respondent 23 in dat producenten zich verantwoordelijk opstellen om het voor de rest van de keten makkelijker
te maken om de producten terug te krijgen en dat hij vanuit zijn bedrijf al producten, goederen en diensten creëert. Zodat je niet
achteraf problemen moet oplossen maar dat je vanuit de kern een dienst of product levert die duurzamer is en tijdens de gehele
gebruikscyclus als het ware een belofte doet dat de kwaliteit gegarandeerd blijft.  Behoud van waarde en verantwoordelijkheid
nemen. Later in het gesprek herhaalt Respondent 23: ‘Circulaire Economie is beginnen bij het behoud van bestaande waarde
en waardecreatie’.
Respondent 23 weet wat de basis is van het succes van dit circulaire business model, de drijvende kracht achter de organisatie
is Michael Kuiper (44) een energieke man met een vindingrijke handelsgeest die lef en gezond verstand combineert. Als jonge
jongen dacht hij al graag buiten de kaders, nu als directeur de organisatie, past hij deze intrinsieke waarden dagelijks toe, geeft
hij diverse presentaties
Kringlopen
De voornaamste kringloop die gesloten wordt door de organisatie is de productenkringloop. Het betreft immers producten die
via diverse loops-of-use een langere gebruikscyclus krijgen en daarmee duurzamer worden ingezet. Vanwege dit karakter
neemt de vraag naar circulaire kantoorartikelen dan ook toe. Steeds meer corporates en groot MKB zien hun publieke
verplichting om te voldoen aan duurzaamheidseisen en willen goed scoren in de MVO-rapportages. Hiertoe neemt de
businesspropositie voor de organisatie dan ook toe. Daarbij wordt met de laatste stap in de keten (het hoogwaardig ontleden
van restproducten) getracht de materialenkringloop beter te sluiten.
Het sluiten van deze kringlopen is eigenlijk het businessmodel. Ze zijn niet gebaat bij enkel lineaire verkoop. Dus van zeer groot
belang. Men kan wel op de lineaire manier inkopen bij de organisatie, maar dan verdwijnt het product. Ze hebben baat bij
retourstromen. Hiervoor hebben zij, uniek in Nederland, een Waardescan met Grondstoffenpaspoort’ ontwikkeld. Dit is een
inzichtelijk rapport van de gehele inventaris van een bedrijf op locatie. In het systeem krijgt elk meubelstuk een uniek
identificatienummer. Het rapport dat aan de scan is gekoppeld, geeft in het grondstoffenpaspoort voor de betreffende locaties
inzicht in het merk van de meubels, de kwaliteit, geregistreerde gebruikssporen, huidige en vervangingswaarde, de waarde na
refurbishing, en de CO2-voetafdruk bij afvoer.
Het meubilair wordt daarmee traceerbaar, waardoor onderhoud en inzet efficiënter kunnen. De tool geeft organisaties het inzicht
dat ze nodig hebben om bij uitbreidingen, inkrimpen, verhuizingen of in het geval van kapot meubilair niet zomaar alles weg te
hoeven gooien. Bedrijven kunnen zo borgen dat gebruikt of niet functionerend meubilair een nieuw leven krijgt.
Door nauwe banden met andere bedrijven kunnen materialen weer opnieuw ingezet worden. Denk bijvoorbeeld aan een
onlogische partner zoals VDL-groep. Deze autofabrikant kan goed uit de voeten met restmaterialen door de organisatie. De
samenwerking met de andere partijen is dus ook van enorm belang voor het sluiten van de kringlopen. Respondent 23 merkt
daarbij op dat samenwerking een essentiële eigenschap is van de Circulaire Economie. Figuur 1 op de volgende bladzijde geeft
inzichtelijk deze samenwerking weer en laat zien hoe de productenkringloop en materialenkringloop meer gesloten worden.

Figuur 1: Samenhang ketenpartners de organisatie  Businessmodel
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Waardecreatie
Naast financiële en ecologische waarden (reeds besproken) worden ook andere waarden gecreëerd. Dit zijn namelijk de
onzichtbare waarden die veel bedrijven, zonder dat ze hiervan weten, al bezitten. Middels de scan en het materialenpaspoort
van de organisatie worden deze waarden weer inzichtelijk gemaakt. Dit valt te plaatsen onder het kopje ecologische waarden.
Deze scan maakt verschillende materialen/grondstoffen inzichtelijk. Bovendien is het mogelijk om die materialen onder te
brengen bij de organisatie. Middels afspraken kunnen bedrijven er dan voor kiezen om ze tegen een kleine vergoeding terug te
kopen (schoongemaakt) of om ze door te verkopen aan een andere partij. Zo blijft de waarde in een keten en wordt de klant
ontzorgd in de opslag van zijn inventaris. Daarbij is het in het materialen paspoort ook mogelijk om een soort tutorial te krijgen
over hoe een product van de organisatie in elkaar is gezet. Door nauwe samenwerking met producten kunnen zij dit doen. Zo
kunnen klanten inzichtelijker krijgen hoe een product functioneert en kan zij het makkelijker zelf repareren met onderdelen uit de
grondstoffen/materialen/onderdelen bank van de organisatie. Daarnaast worden er ook sociale waarden gecreëerd. Dit doet de
organisatie door producten te laten maken en repareren in eigen werkplaats hier worden mensen ingezet met een afstand tot de
arbeidsmarkt. Daarnaast creëert de organisatie aan het einde van alle levenscyclussen weer waardecreactie door een joint
venture met de organisatie die van o.a. van restromen van organisaties weer waardevolle producten maakt en verkopen in via
de webshop en de verkoopkanalen van de organisatie. Deze twee partijen samen kunnen grote maatschappelijke impact
creëren door diverse circulaire projecten te starten waarbij handjes nodig zijn. Respondent 23 geeft aan dat alle stakeholders in
de keten gebaat zijn bij deze meervoudige waardecreatie. ‘Nieuw is nu eenmaal duurder dan circulair.’ Zo merkt ze op.
Daarnaast levert het dus werk op en ontstaan er allerlei leuke innovatieve producten die gemaakt kunnen worden van ouder
producten. Dit is volgens de organisatie hip en inventief.
Strategie
Het voornaamste verschil tussen een conventioneel en een circulair businessmodel is volgens Respondent 23 dat de strategie
bij een conventioneel model in eerste instantie erg gemakkelijk is. Er is geen verantwoordelijkheid over het product. de
organisatie kiest niet altijd deze gemakkelijke weg, maar is juist ook erg ingesteld op het creëren van meervoudige waarden. Zo
benoemt Respondent 23 dat ze aan CE in het algemeen (zoals peerby etc) ook erg veel lol beleefd. Dit zou ook als een sociale
waarde gezien kunnen worden. De verantwoordelijkheid voor eventuele restwaarden stopt in de ogen van Respondent 23 nooit.
Ze benoemt een recent voorbeeld waarbij van diverse restromen een Rietveld stoel is nagemaakt. Hierdoor kan de organisatie
altijd blijven betekenen in de diverse reststromen die ontstaan. Afval voor de een is voedsel voor de ander.
Organisatie
Voor de ontwikkeling van de organisatie’s BMCE was niet zo gek veel nodig. De onderneming bestond immers al. Sinds 1952 is
de retourlogistiek en kennis van waarde al een feit.
Hierbij is niet alleen hoogopgeleid personeel nodig, maar ook laaggeschoold personeel (handjes), die laagdrempelig werk
kunnen verrichten. Tot sluit is uiteraard enthousiasme nodig, om een dergelijke mindset op touw te zetten.
De verschillende randvoorwaarden zoals deze zijn omschreven in het onderzoek hebben ieder hun eigen uitwerking gehad op
de ontwikkeling van het businessmodel. Hieronder kort toegelicht:
•
Wet- en regelgeving: Kan soms nog belemmerend zijn. De aanbestedingsregels zijn nog erg complex en
conventioneel. Bovendien moet alle afgeschreven inventaris van de overheid weer terug in domein. Dit is een soort
marktplaats voor overheidsartikelen. Hierdoor worden circulaire initiatieven zoals de organisatie direct buitenspel
gezet.
•
Financiering: n.v.t. i.v.m. reeds bestaan van Dekso. Zelf gefinancierd.
•
Subsidie: geen subsidie
•
Invloed techniek: van zeer positieve invloed. Denk aan initiatieven als het materialenpaspoort of het ciruclair
ontwerpen van nieuwe producten door de organisatie. Deze zijn alle onderhevig aan de snelle ontwikkeling in de
technische sector. Hierdoor werken ze samen met diverse partijen die hier zeer ervaren in zijn. ‘Waarom zelf het wiel
uitvinden als iemand anders het al zo ontzettend goed kan.’
•
Maatschappelijke ontwikkelingen: zeer positieve invloed! Mensen reageren vrijwel altijd positief volgens Respondent
23. Als ze het gevoel heeft dat te weinig mensen op de hoogte zijn van alle toffe ideeën van de organisatie, dan dringt
ze tot vervelens toe aan om hen te informeren.

Verdienmodellen
De bijbehorende verdienmodellen voor het BMCE van de organisatie zijn de volgende:
•
Licenties (bijvoorbeeld Apps)
•
‘Pay per View’ (in dit geval pay per use)
•
Abonnementen als dan niet met statiegeld
•
Conventionele verkoop
•
Functionele huur of lease (huren van zit-comfort)
•
Cascadering
•
Crowdfunding
•
Donaties
•
Afval (als waarde)
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•
Gratis (in de vorm van presentaties)
Deze verdienmodellen maken het businessmodel van Dekso zeker levensvatbaar en rendabel. Mede weer omdat de
organisatie al bestond (dus reeds levensvatbaar was). Met de komst van het circulaire BMCE is dit niet in gevaar gekomen.
Over het verdienmodel functionele huur/lease licht Respondent 23 toe dat het in principe gaat om een mix van aankoopvormen.
Zowel koop als huur, zodat de klant de keuze heeft uit een gevarieerd aanbod. Dekso heeft op beide gebieden de kennis en
kunde in huis een om specifiek contract vast te leggen. Er wordt echter wel contractueel vastgelegd dat de producten weer
worden teruggekocht. Ook worden er van tevoren afspraken gemaakt over de eventuele gevolgen van bijvoorbeeld een
faillissement of brandschade. Het verdienmodel van de organisatie geldt in principe alleen voor de organisatie. Er zijn dan ook
geen afspraken gemaakt over een eventuele verdeling van verkregen baten. Respondent 23 zou de samenwerking met de
andere partijen typeren als een waarde-cyclus. Dit onderbouwt ze door te stellen dat het immers gaat over cycli. Wat soms een
belemmering vormt in deze samenwerking is het tekort aan lef van diverse partijen. Ze denken volgens Respondent 23 nog
teveel in conventionele kaders.
Boost Circulaire Economie
Vervuilende producenten moeten zwaarder belast worden! Zo wordt het aantrekkelijker om te kiezen voor duurzaamheid en
circulariteit.
Meer onderwijs en voorlichting over duurzaamheid en ecologie. Zeker in de economielessen moet de ‘nieuwe’ economie zo snel
mogelijk geïntroduceerd worden om een zo groot mogelijke awareness te creëren.
Het belonen van mensen is volgens Respondent 23 dé manier om mensen de mobiliseren. De wil is er eigenlijk altijd wel bij
consumenten, maar het moet hen niet te moeilijk gemaakt worden. Daarmee stoot je ze af en wordt de impact van
duurzaamheid verkleind.
Interview 24
Circulaire economie
Respondent 24 is KAM-manager bij de organisatie en daarmee verantwoordelijk voor de kwaliteit, arbo en milieu binnen de
organisatie. De definitie van circulaire economie is voor hem vooral samenwerken en meerdere waarden creëren; met meerdere
partijen samen tot waardebehoud of liever waardevermeerdering komen en daarbij zo veel mogelijk kringlopen sluiten en
meervoudige waarden creëren. Respondent 24 is vanuit zijn achtergrond als architect in aanraking gekomen met duurzaamheid
en na een lezing van Gunter Pauli is hij hier echt mee aan de slag gegaan. Voor de organisatie en de huidige directeur van het
bedrijf geldt dat de interesse in de circulaire economie vooral gebaseerd is op het verminderen van materialen en daarmee ook
het verminderen van kosten. Eén van de aanleidingen was ook de ISO 4001 certificaat, bij deze certificaat staat onder andere
de materialenkringloop centraal.
Het principe van de circulaire economie is nog pril bij de organisatie, maar het bedrijf is bedrijfsbreed aan het zoeken naar
kansen hierin. de organisatie produceert vooral aluminium steuntjes om trapleuningen aan op te hangen en aluminium
jashaakjes. Doordat deze gemaakt zijn van aluminium is er veel mogelijkheid tot hergebruik. Aluminium kan namelijk
omgesmolten worden en vrij makkelijk weer op de oorspronkelijke kwaliteit gebracht worden. Daarnaast produceert de
organisatie lockers en kleedruimtes voor bijvoorbeeld zwembaden, sinds kort wordt er ook hier gekeken naar wat alternatieven
zijn van weggooien. Zo kunnen de kleedruimtes bijvoorbeeld als nieuw worden gemaakt door een deel te vervangen en ook
wordt er in Oost-Europa gezocht naar een afzetmarkt voor gebruikte lockers en kleedruimten. Ook is de organisatie aan de slag
gegaan met cradle to cradle gevelbouw, hierbij wordt tevens op een nieuwe manier gekeken naar bezit van de gevel. Soms
weet de organisatie dat de gevel maar voor een bepaalde looptijd wordt gebruikt en het liefst zouden ze de materialen van deze
gevel na de looptijd weer terug krijgen, maar dit blijkt in de praktijk nog erg lastig.
De businesspropositie waar de organisatie in het kader van de circulaire economie aan werkt is het terughalen van de
materiaalstromen en daarvoor ook een incentive creëren bij de klant, vaak financieel.
Kringlopen
de organisatie richt zich vooral op het sluiten van de kringloop van aluminium. Andere materialen die veel gebruikt worden
binnen het bedrijf zijn Volkern en Tespla platen voor in de kleedruimtes, deze materialen zijn echter niet te recyclen. Ook komt
er soms glas vrij bij de gevelbouw, dit wordt wel hergebruikt. Dit hergebruiken gebeurt niet door de organisatie zelf, voor zowel
het aluminium als het glas geldt dat deze worden geleverd aan afvalverwerkers – vaak gemeenten – die dit kunnen recyclen
waarna het weer terug in de kringloop komt.
Het hergebruiken of recyclen van aluminium begint steeds meer de kern in de bedrijfsvoering te vormen, mede door de ISO
4001 certificaat. Maar in beginsel is dit niet de kern. Dat komt vooral omdat aluminium vrij goedkoop te verkrijgen is en ook niet
erg schaars is. Toch beginnen steeds meer klanten hiernaar te vragen.
de organisatie is voor het sluiten van de kringloop erg afhankelijk van partners zoals bij het smelten van het metaal. Het is niet
mogelijk om metalen van andere legeringen in hun eigen fabriek om te smelten, hiervoor is er dus een tussenpersoon nodig. de
organisatie is ook afhankelijk van klanten; in de ideale situatie zouden de aluminium producten na looptijd terugkomen bij de
organisatie. Maar omdat veel producten bij bouwmarkten worden verkocht staat de organisatie vrij ver van de uiteindelijke
consument af en is het niet haalbaar op dit moment om deze producten terug te halen. Bij grotere bedrijven ziet Respondent 24
hier wel mogelijkheden in. Een voorbeeld is de jashaakjes in de intercitytreinen die nu allemaal vervangen worden. Deze komen
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bij de organisatie vandaan en het is voor de organisatie mogelijk om van de oude haakjes nieuwe haakjes te maken. Hiervoor
zijn plannen gemaakt met de NS.
de organisatie is uiteraard ook afhankelijk van leveranciers. de organisatie krijgt het aluminium voor een deel geleverd in
‘broodjes’, een halffabricaat waarvan producten gesmolten kunnen worden. Deze worden soms geleverd met een bepaald
percentage aan gerecycled materiaal, maar soms is het ook niet duidelijk waar het materiaal vandaan komt. Mede hierdoor, en
omdat de organisatie werkt met veel verschillende leveranciers is het niet duidelijk hoeveel van de aangeleverde materialen
gerecycled zijn, maar een groot deel bestaat nog uit vrigin grondstoffen.
De organisatie heeft dus vooral te maken met de kringloop van aluminium, die wordt hieronder dan ook afgebeeld zoals deze
getekend is door Respondent 24. De aluminium kringloop begint bij het winnen van erts, vervolgens wordt daar aluminium van
gemaakt, dit is dus een virgin grondstof. Deze worden verwerkt tot halffabricaten, vaak in de vorm van broodjes of profielen.
Vervolgens komen deze halffabricaten bij de organisatie die er producten van maakt. Deze producten belanden bij de
consument en vervolgens bij de afvalverwerker, de gemeente, die dit aluminium recyclet en terugbrengt via een smelterij naar
de producenten van de halffabricaten. Die maken daar vervolgens weer nieuwe halffabricaten van, vaak gemengd met virgin
grondstoffen. Bij de productie binnen de organisatie ontstaat altijd een uitval, deze resten worden naar een verwerker gestuurd
die er weer halffabricaten van maakt. de organisatie kan deze uitval niet zelf recyclen omdat hier veel testen en soms ook
toevoegingen nodig zijn om dit aluminium van dezelfde kwaliteit te houden.

Waardecreatie
Qua waarde creatie is de organisatie in eerste instantie vooral gericht op financiële waarden, daar komt bij dat het recyclen van
aluminium vaak minder (energie)kosten met zich meebrengt dan het winnen van aluminium. Er wordt dus ook waarde
gecreëerd op het gebied van planet, door middel van het gebruik van minder energie en minder virgin grondstoffen.
Duurzaamheid draait bij de organisatie ook voor een groot deel om de mensen, zo is er veel aandacht voor
arbeidsomstandigheden en heeft de organisatie een sociale werkplaats. Ook is er veel aandacht voor de directe omgeving,
vooral in de zin van betrokkenheid bij het dorp waarin de organisatie is gevestigd. Er wordt veel met buurtbewoners en
gemeente gesproken over hoe het industrieterrein zo van waarde kan zijn voor de omwonenden.
De verduurzaming die het businessmodel oplevert is dus vooral het verminderen van het gebruik van virgin aluminium
grondstoffen. Dat wordt ten eerste gedaan door zo veel mogelijk duurzame leveranciers te kiezen, maar ook door al het afval op
de juiste manier te scheiden. Daarbij wordt vooral gelet op het aluminium afval dat ontstaat, maar ook op het op de juiste manier
afvoeren van chemisch afval dat ontstaat. Het afvalwater wordt bijvoorbeeld zo gezuiverd dat het water en het slib dat eruit
gehaald wordt zo veel mogelijk weer bruikbaar is.
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Ter verantwoording van de verschillende waarden die gecreëerd worden stelt de organisatie sinds een paar jaar een sociaal
jaarverslag op waarin wordt ingegaan op de mensen in de organisatie en voor een deel ook op waar de producten vandaan
komen. Ook door middel van keurmerken als de ISO 4001 wordt hier verantwoording over afgelegd. Respondent 24 geeft aan
het nog wel een uitdaging is om de juiste gegevens over duurzaamheid te verzamelen en deze te communiceren naar
stakeholders. Uit de markt is weinig vraag naar verantwoording ontremd duurzaamheid maar dit begint wel op te komen en
Respondent 24 verwacht dat dit in de toekomst ook echt een voorwaarde zal worden om te kunnen blijven bestaan als bedrijf.
Respondent 24 merkt wel dat om personeel aan trekken het wel van belang is dat deze meervoudige waarde creatie wordt
uitgedragen.
Strategie
De circulaire economie komt in de strategie ten eerste naar voren in de slogan ‘Happy people make beautiful products’. Dit
omvat vooral de sociale waarden die de organisatie creëert. Duurzaamheid staat naast sociaal als kernwaarde in de strategie.
Binnenkort komen er twee nieuwe lijnen uit vanuit de organisatie: de organisatie Life en de organisatie Blue. de organisatie Life
bestaat uit producten die bijdragen aan de veiligheid en gezondheid van de klant. de organisatie Blue bestaat uit producten die
bijdragen aan het milieu doordat ze zo veel mogelijk bestaan uit gerecycled aluminium of gemaakt zijn van andere duurzame
materialen zoals bio based plastics. Deze labels zullen dit jaar uitkomen en zullen beginnen met enkele tientallen producten.
Het verschil tussen een normale strategie en een circulaire economie is vooral dat een normale strategie voor het grootste deel
gericht is op geld verdienen, waar dat in een circulaire economie niet meer het hoofddoel is. Een strategie gebaseerd op de
circulaire economie gaat er vanuit dat als je de goede dingen doet op de juiste manier het geld vanzelf komt.
Ketenpartners zullen mee moeten gaan in deze strategie om deze te bereiken. Om klanten hierin mee te krijgen is
communicatie belangrijk, dit gaat via de website en via de verkoopafdeling. Ook worden hier soms financiële voordelen voor
klanten geboden. Daarnaast wordt er goed gekeken naar de partners waarmee de organisatie in zee gaat, waarbij gelet wordt
op samenwerkingen van lange duur. Deze samenwerking moet niet alleen op financiële middelen gebaseerd zijn. de organisatie
heeft een aanbod qua leveranciers en heeft daardoor wat keuzeruimte in de leveranciers waarmee ze in zee gaan. De
reststoffen die de organisatie in de keten produceert worden nu in de gaten gehouden tot op het punt van alles op de juiste
manier af te voeren vanuit het bedrijf naar de (aluminium) afvalverwerker.
Organisatie
Bij het organiseren van een circulair businessmodel is vooral samenwerking binnen het bedrijf van belang volgens Respondent
24, dit wordt gerealiseerd door minder top-down te sturen. Doordat mensen meer verantwoordelijkheid krijgen over de
processen waar ze mee bezig zijn zien ze ook eerder mogelijkheden tot verduurzaming en krijgen ze meer mogelijkheid om
hiermee aan de slag te gaan. Dit versterkt het proces van verduurzaming van het businessmodel. Daarbij is het ook belangrijk
dat de strategie op het gebied van duurzaamheid goed wordt gecommuniceerd naar alle werknemers zodat er veel draagvlak
ontstaat.
Bij de randvoorwaarden geeft Respondent 24 ten eerste aan dat er vanuit een aantal wetten een stimulans ontstaat om
duurzamer bezig te zijn, bijvoorbeeld op energiebesparing. Deze eisen zijn echter wel minimaal en er is ook niet echt
handhaving voor. Door de ISO certificaten zijn sommige bedrijven hier wel meer mee bezig. Ook zijn er van sommige wetten
nadelen, zo is het juridisch erg lastig om eigendom te behouden op bijvoorbeeld de gevels die de organisatie levert.
Respondent 24 ziet dat veel bedrijven in de branche zo min mogelijk doen om de eisen betreft duurzaamheid te halen.
Daardoor ondervinden deze bedrijven een negatieve invloed van deze wetten. Bij de organisatie proberen zie hier altijd een
stapje verder in te gaan en voor te lopen op deze regelgeving.
Van financiering heeft Respondent 24 nooit negatieve invloeden gemerkt op het businessmodel. Respondent 24 geeft aan dat
subsidies soms helpen om bepaalde beslissingen door te kunnen voeren maar deze invloed is niet heel groot. Bij de techniek
ziet Respondent 24 dat de producenten van de machines die de organisatie gebruikt niet bezig zijn met het ontwikkelen van
duurzame, energiebesparende machines. de organisatie heeft hierin ook te weinig invloed om op dit vlak eisen te stellen. In de
maatschappelijke ontwikkelingen ziet Respondent 24 dat dit eindelijk wat meer richting de circulaire economie gaat neigen.
Toch blijft dit aan de marktkant achter, consumenten blijven toch kiezen voor de goedkopere optie in plaats van de duurzame
optie.

Verdienmodellen
Het verdienmodel van de organisatie is in essentie conventionele verkoop, daarin wordt geëxperimenteerd met abonnementen
en statiegeld en ook in mindere mate met lease. Afval als waarde is van toepassing op het afvoeren van aluminium afval.
In de bouw zijn bedrijven vaak afhankelijk van aannemers of partners om het verdienmodel te realiseren. Het cradle to cradle
bouwen is bijvoorbeeld nieuw hierin en daarvoor is samenwerking in het verdienmodel hard nodig, je moet elkaar iets gunnen.
Maar in essentie blijft dit gewoon verkoop en zorgt dit niet voor een grote omslag in het verdienmodel.
Om de circulaire economie een boost te geven voor de toekomst is volgens Respondent 24 vooral informatie transparantie
nodig. Als bedrijven beter weten welke grondstoffen- en materiaalstromen er bestaan bij andere bedrijven kan er beter worden
gekeken naar wat mogelijkheden tot samenwerken en sluiten van kringlopen hierin zijn. Hiervoor is samenwerking op hoog
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niveau nodig. Daarnaast zou volgens Respondent 24 het Btw-systeem anders ingedeeld moeten worden en zouden
milieuvervuilende artikelen zwaarder belast moeten worden.
Interview 25
Vanuit het perspectief van respondent 25 is de circulaire economie iets goeds doen voor de wereld maar hier tegelijkertijd geld
aan verdienen. De belangrijkste aanleiding voor de organisatie om hieraan deel te nemen wordt door haar omschreven als de
veranderende wereld en het gevoel dat zij er wel iets mee moeten doen. Vanuit de organisatie is er steeds meer kennis en
vanuit de klant meer macht, daarom moet de organisatie steeds meer in services gaan denken en wegstappen van hardware.
Momenteel worden de principes van de circulaire economie toegepast op zowel de business to business, als in de business to
consumer. In de business to business heeft de organisatie een zeer rendabel refurbishment programma en verschillende
product service systems. Een product service systems is het leveren van een dienst in plaats van een product. Voorbeelden zijn
Sleep and Respiratory Care in Japan, Home monitoring in de Verenigde Staten en Managed Equipment Services in Europa.
Voor de business to consumer worden de principes vooral toegepast op innovatie en in pilots van bepaalde businesses. de
organisatie is namelijk als volgt georganiseerd: de organisatie design kijkt naar trends, de organisatie research is onderzoek
maar ook voorontwikkeling. Wanneer zij een product afleveren gaat dit naar een business. Businesses zijn bijvoorbeeld koffie,
kitchen applience of home monitoring. Deze businesses vermarketen de verschillende producten apart. De innovatie zit hem
dan ook vooral bij de businesses, als zij kijken of een ander business model ook mogelijk is. Alle verschillende businesses
hebben tevens een ander business model en zijn zelf verantwoordelijk voor hun sales. Alle businesses zijn momenteel erg
actief opzoek om nieuwe business modellen te ontwikkelen. De hoofdredenen hiervoor zijn het feit dat de wens van de klant
veranderd en digitale technologie. In die zoektocht naar een nieuw business model komen de circulaire business modellen vaak
om de hoek kijken. De specifieke business propositie waar de organisatie momenteel aan werk is de volgende: de organisatie
wilt in 2025 het leven van een groot aantal mensen hebben doen verbeteren door zinvolle innovatie, om mensen gezonder en
de planeet duurzamer te maken.
Kringlopen
de organisatie richt zich op verschillende kringlopen. Recycling, dit gebeurt al op grote schaal. Daarnaast doet de organisatie
aan refurbishen, bijvoorbeeld van MRI-machines. de organisatie richt zich momenteel vooral op services en solutions. Op dit
gebied kan namelijk de goorste waarde van de hardware bewaard blijven. de organisatie is dus actief in verschillende loops.
Het sluiten van de kringlopen is voor de organisatie van belang om aan hun missie te kunnen voldoen. In de opkomende
economieën samen komen de komende 15 jaar ongeveer 3 miljard nieuwe middenklasse consumenten bij. Deze consumenten
kunnen alleen worden voorzien wanneer de kringlopen gesloten worden. Wanneer een bedrijf niet veranderd kan het deze
mensen niet bereiken, het blijf dan onbetaalbaar voor hun. Die klanten bereiken is een businesscase en de circulaire economie
biedt hier een uitkomst.
Het grootse volume van producten van de organisatie is business to consumer. Hierin zit het al langer in een
samenwerkingsverband met concurrenten om een collectief verzamel en recycle systeem op te zetten, en deze te
onderhouden. Hierin werk het samen met bedrijven die inzamelen en recyclen. Samenwerking is hierin erg van belang omdat
bijvoorbeeld niet al het plastic zomaar in nieuwe producten kan worden toegepast. Hierin werkt de organisatie nauw samen met
gespecialiseerde bedrijven zodat gerecycled plastic dat zij kopen voldoet aan kwaliteitseisen en zodoende wel kan worden
gebruikt in producten. de organisatie heeft daarnaast met enkele van zijn toeleverancier afspraken gemaakt. Deze houden in
dat de toeleveranciers in enkele gevallen producten die defect zijn op locatie repareren of dat deze verzameld en teruggestuurd
worden. Voorheen bestond deze samenwerking niet en werden producten geshredderd om op materiaalniveau hergebruikt te
worden. Voor de organisatie is deze nieuwe samenwerking erg van belang omdat zij zodoende op een hoger niveau hun
producten kunnen hergebruiken. Een ander voorbeeld van samenwerking is in de business to business. Hierin maakt de
organisatie bijvoorbeeld een servicelevel overeenkomt met een ziekenhuis waarin zij zeggen een x aantal röntgenbeelden te
leveren. Vroeger verkocht de organisatie deze röntgenapparaten terwijl het nu de beelden levert. Hierbij geven zij ook advies
over hoe de apparaten efficiënter gebruikt kunnen worden. Daarnaast wordt er ook advies gegeven over geografische
verandering en hoe deze de behoefte van de klant in de toekomst zal veranderen.
Onderaan dit document is de tekening van respondent 25 toegevoegd met daarin het sluiten van een enkele kringloop. Doordat
de organisatie verschillende businesses heeft zijn er verschillende kringlopen die gesloten worden. In de tekening hieronder is
de kringloop van een product dat volgens een product service system wordt geleverd en tevens gerefurbished kan worden. In
de oude situatie (rood) kreeg de organisatie componenten van zijn toeleveranciers, deze werden geassembleerd door de
organisatie waarna ze naar de klant gingen. Wanneer het product kapot ging kon dit in sommige gevallen gerepareerd worden.
Wanneer het product het einde van zijn levensloop bereikt had, of niet gerepareerd kon worden belande het bij het afval. Nu
levert de organisatie een product service system aan de klant waarin het een dienst biedt in plaats van een product. Deze komt
na enige tijd ook weer terug bij de organisatie. Een deel hiervan kan vervolgens gerefurbished worden, wat niet gerefurbished
kan worden zal worden gerecycled. Daarnaast is hierin ook aangegeven dat er momenteel een wisselwerking is tussen de
toeleverancier van de organisatie en de organisatie met betrekking tot componenten die niet werken.
Waardecreatie
Naast financiële waarde wordt er door een circulaire business model partnering (intensievere samenwerking met partners) en
intensief klant contact gegenereerd. Tevens worden er ecologische waarde gecreëerd. Binnen de organisatie wordt er gewerkt
met een lijst van eco-design criteria, zo wordt er minder verpakking gebruikt, worden gevaarlijke stoffen uit gefaseerd en is er
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minder straling van apparaten. Er is dus een afname van de materiaal intensiteit welke tevens een energiebesparing oplevert.
Een sociale waarde die wordt gegenereerd is de toegankelijkheid van technologie. Door kosten verlaging worden bepaalde
technologieën toegankelijk voor een breder publiek.
Voor respondent 25 bestaat het afleggen van verantwoordelijkheid naar stakeholders uit twee facetten. Enerzijds is er het
wettelijke verplichte en transpiratie, dit is met name het jaarverslag waarin alles wordt gedocumenteerd en geauditeerd. De
andere kant is het differentiërend element, hier wordt door de informatievoorziening en transpiratie een voordeel gecreëerd ten
opzichte van concurrentie. Er zijn een hele hoop klanten die hier waarde aan hechten en die voor een product of producent
kiest die dit kan bieden. Voor de organisatie is het echter wel van belang om intern hun voortgang bij te houden en dit ook vast
te leggen. de organisatie is namelijk geen familiebedrijf, maar een bedrijf waar veranderingen in de top voor kunnen komen.
Strategie
de organisatie heeft de strategie om in het continuüm van de gezondheidszorg te acteren en daar met name naar oplossingen
te zoeken. Dus geen producten meer verkopen maar een propositie die een product inhoud. Dit willen zij doen op een manier
die bij het bedrijf past, een duurzame leider in de industrie. De strategie is dan ook het openzetten van product service systems,
om zodoende aan het tweede deel vaan de missie, een gezonde planeet, te voldoen. de organisatie heeft dit gevat in een
kritieke-prestatie indicator, deze heet circular revenues. Hierin zijn categorieën gedefinieerd van activiteiten waarvan de
organisatie denkt deze circulair te kunnen noemen. Deze revenues worden bij elkaar opgeteld en daar verbinden zij
strategische doelen aan. Dit gaat met name over waar ze willen zijn in 2020, en hoe zij daar naartoe kunnen groeien. Voor
respondent 25 is er geen wezenlijk verschuil tussen een normale strategie en een circulaire strategie. de organisatie is in zijn
strategische plannen voornamelijk afhankelijk van de klant, en in mindere mate van zijn partners. Klanten moeten een nieuw
business model namelijk willen. Dit beperkt hen meer dan dat zij niet in staat zijn om iets met hun toeleveranciers overeen te
komen. de organisatie selecteert zijn recycleaars zeer bewust. De strategische verantwoordelijkheid stopt dan ook wanneer de
producten bij de recycler belanden. de organisatie vertrouwt erop dat door de bewuste keuze voor een recycler, deze
verantwoord met de materialen omgaan. Bij consumentenproducten is er in een groot aantal landen een gebrek aan politiek
draagvlak om meer verantwoordelijkheid te nemen. de organisatie zou graag zien dat er meer collectieve recycling systemen
komen. Alleen kunnen zij hier echter weinig in betekenen.
Organisatie
Een groot verschil met een conventioneel model is dat er verder vooruitgekeken moet worden. Momenteel wordt er gepland
voor 1 of 2 jaar, met circulaire modellen moet er verder vooruitgekeken worden en moet dit gepland maar ook opgevangen
kunnen worden binnen een organisatie. Je krijgt dus veel langdurigere business processen omdat je niet meer het product
levert maar de service en dit wilt de organisatie natuurlijk blijven doen. Klanten moeten overtuigd worden dat dit een goed idee
is voor de langere termijn. Daarnaast zou de mate van samenwerking binnen de organisatie anders moeten. Zo zou er meer
integraal samengewerkt moeten worden tussen de verschillende businesses en voorontwikkeling. Een laatste verschil is dat er
meer bewustzijn en organisatie zou moeten zijn op het gebied van terugvloeiende producten. de organisatie doet wel wat aan
refurbishen maar kan op dit gebied veel meer, echter zijn ze daar momenteel niet voor georganiseerd. Er dient een mind shift
plaats te vinden, mensen houden vast aan het idee dat iets ouds, iets ouds is dat niet nieuw meer kan worden. Doordat de
organisatie erg inzet op het product service system vindt er een shift plaats van producent naar dienstverlener, echter moeten
werknemers hier wel in mee gaan.
Daarnaast is er voor de organisatie een hele lijst aan competenties om een circulair business model te organiseren. Dit wordt
gedaan door opleidingen en het inhuren van externen. Net zo belangrijk is echter hoe het bedrijf gestructureerd. Dus hoe
worden businesses afgerekend, bonus structureren en verkoop. de organisatie is ingesteld op verkoop en niet op maandelijkse
opbrengsten die na een x aantal maanden zijn terug verdient. Dit bij houden vergt een uitgebreid IT-netwerk, momenteel is dit
nog niet op het gewenste niveau om dit bij te kunnen houden.
Wet en regelgeving. Om dit moment is het jammer dat recycling op materiaal niveau gebeurt. de organisatie ziet daar de minste
kansen om de circulaire economie op hoger niveau te krijgen. de organisatie wenst dan ook dat dit op component of
systeemniveau gebeurt. de organisatie is als industrie voorstander om een level playing field te krijgen. Dus regelgeving die
makkelijk gecontroleerd, geratificeerd en geïmplanteerd kan worden. Daarnaast zien ze kansen in ofwel belastingvoordelen,
innovatie subsidies en het stimuleren van pilots vanuit de overheid. Daarnaast dient het ook zelf als klant op te treden en
circulaire producten en services in te kopen. Daarnaast werkt ook de belasting op arbeid het gebruik van virgin materials in de
hand doordat deze zo hoog is.
Verdienmodellen
Zoals eerder uitgelegd zijn er verschillende businesses binnen de organisatie. Hierdoor is er dan ook sprake van meerdere
verdienmodellen. De verdienmodellen waar de organisatie gebruik van maakt zijn: licenties, abonnementen, functionele huur of
lease en cascadering. Bij de product service systems is de functionele huur hét verdienmodel, de organisatie levert geen
producten meer maar een service. Bijvoorbeeld het kunnen maken van röntgenfoto. Cascadering doet het samen met partners
zoals bijvoorbeeld recyclingbedrijven, deze recycling op zich is nog niet winstgevend.
Momenteel zijn er bij de geïnterviewde geen gevallen bekend van dingen die slecht gaan in de samenwerking. Om de circulaire
economie in de toekomst een boost te geven is het in de ogen van de geïnterviewde van belang dat er iets wordt gedaan aan
de belasting op arbeid. Dit omdat de circulaire economie in de ogen van de geïnterviewde een zeer arbeidsintensieve economie
is. Wat tevens bij zou dragen is wanneer er meer aan casestudies, fact finding en proof points gedaan zou worden. Dit zou door
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een neutrale partij gedaan en beoordeelt moeten worden zodat er een database ontstaat met daarin goede voorbeelden. Dit is
echter lastig omdat het vaak om een competitieve markt gaat waarin niet iedereen wilt dat alles gedeeld wordt met andere.

Interview 26
Algemene vragen
Volgens Respondent 26 houdt de circulaire economie in dat de producent verantwoordelijk blijft voor de eigen producten. Dit
gaat om zowel grondstoffen als materialen. De producent is dus verantwoordelijk voor hergebruik en het recyclen van
materialen. De gebruiker neemt hierbij de dienst op zich. Overigens hoeft een kringloop niet gesloten te worden; als een
materiaal wordt doorgegeven aan een partner blijft het materiaal in een kringloop. Het materiaal moet dus een lange levensduur
hebben.
Aanleiding om te werken aan de circulaire economie is voor Respondent 26 het feit dat er veel over werd geschreven, maar er
bijna
geen
bedrijven
zijn
die
het
werkelijk
uitvoeren.
Binnen De organisatie wordt op verschillende bedrijfsactiviteiten de circulaire economie toegepast: alle reparaties worden zelf
uitgevoerd en er wordt zelf een stock achtergehouden van onderdelen die terugkomen. In de toekomst zal ook worden
gerecycled. Dit is nu nog niet mogelijk door de te kleine schaal van het bedrijf. Momenteel zijn er 700 koptelefoons in omloop.
Het bedrijf is nu 2,5 jaar bezig met het ontwikkelen van het bedrijf. De specifieke businesspropositie die wordt aangeboden is:
‘Care-free acces to high-end audio. Care-free, doordat de klant zich geen zorgen hoeft te maken dat de koptelefoon kapot gaat.
Ook hoeft de klant niet meteen honderden euro’s neer te leggen voor een koptelefoon, maar kan zij er maandelijks mee
stoppen. Ook hoef je je geen zorgen maken dat het product slecht is voor het milieu, daar is voor gezorgd. Momenteel wordt
niet gewerkt met een label. Hierbij vertelt Respondent 26 dat zijn klant dit ook niet belangrijk vindt, die willen een enkel een
goede
koptelefoon.
Kringlopen
Het proces om de kringloop te sluiten wordt door De organisatie verdeeld in verschillende stappen. De eerste stap is klanten
vinden die betalen voor een service. Deze zijn inmiddels gevonden. De tweede stap is het modulair maken van de koptelefoon,
waardoor elk onderdeel apart gerepareerd kan worden. Ook deze stap is volbracht. De derde stap is het verlengen van de
levensduur door nieuwe onderdelen op te sturen. Hier is De organisatie momenteel bezig. De vierde stap is de vraag hoe de
kapotte onderdelen gerecycled kunnen worden of hergebruikt. Zoals eerder aangegeven wordt alles momenteel bewaard in een
stock en er wordt niets mee gedaan. Wel worden de verschillende onderdelen gescheiden van elkaar. Voor het werkelijk
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recyclen en hergebruiken van de materialen moet een bepaald volume worden bereikt. Dit doordat de kosten voor het recyclen
anders te hoog zijn. Hierover zegt Respondent 26:
‘Als je dat van tevoren allemaal hebt gedaan doen, kost je dat allemaal ontzettend veel rescources en je hebt je markt-kant nog
niet goed gevalideerd, dan ben je resources aan het uitgeven op de verkeerde plek. Dus wij zeggen laten we eerst maar is naar
tienduizend gebruikers groeien en dan gaan we eens kijken naar hoe we die kringloop gaan sluiten. Want dan hebben we ook
kracht om dat echt te gaan doen. Met duizend koptelefoons bereik je helemaal niks’
Bewust is nagedacht over de mogelijkheid om te recyclen. Zo is er bewust gekozen voor 1 soort metaal, 1 soort kunststof en
geen lijm te gebruiken. Dit maakt het recyclen en hergebruiken van de koptelefoon eenvoudiger. Er wordt hiernaast gekozen
voor nieuw, en dus niet gerecycled, materiaal voor de koptelefoon om de kwaliteit van het product te waarborgen. Zo geeft
Respondent 26 aan dat de groei van het bedrijf verreweg voorop staat. Wanneer de markt niet groot genoeg is en blijft, is het
recyclen
dan
ook
niet
aan
de
orde.
Binnen de kringloop van De organisatie wordt samengewerkt met vijf producenten. Zij willen dit aantal graag terugbrengen naar
1 partij die in staat is elk onderdeel te maken. Dit zou volgens Respondent 26 de samenwerking praktischer maken wat betreft
prijs
en
kwaliteit.
Uitleg bij tekening:

In de bovenstaande tekening is de kringloop van De organisatie weergegeven van productie door de vijf producenten, gevolgd
door assemblage, tot het verzenden van de koptelefoons naar de klant.
In de toekomst zullen eventueel taken worden overgenomen door een sociale werkplaats, zoals het vervangen van de
buitenkappen van de koptelefoon. De keus voor een Chinese fabrikant is bewust geweest, doordat de productieprijs 16 keer zo
goedkoop is als in Nederland. Respondent 26 vindt dit geen afbreuk doen aan het idee van De organisatie en haar bijdrage aan
de circulaire economie. Dit doordat zij zonder deze goedkopere optie nooit als bedrijf van de grond waren gekomen.
Waardecreatie
Een waarde die naast financiële waarde wordt gecreëerd door De organisatie is het delen van kennis. Het bedrijf wilt immers
een voorbeeld zijn voor hoe je je business kunt inrichten op een circulaire manier. Zij geven om kennis te delen ook
voorlichtingen
op
scholen.
Hiernaast is er sprake van een potentiële verduurzaming plaats, zo kan in de toekomst 85% van de onderdelen gerecycled
worden. Inmiddels vindt er verduurzaming plaats doordat de levensduur van de koptelefoons verlengd is. Zo zijn er inmiddels
200
reparaties
uitgevoerd.
De producenten maakt het niet veel uit of er meerdere waarden gecreëerd worden. Van de klanten verwacht Respondent 26 dat
ongeveer 25-30% dit van belang vindt. Doordat er meerdere waarden worden gecreëerd in het businessmodel, verkrijgt De
organisatie wel verschillende voordelen. Zo zit De organisatie aangesloten bij de Impacthub, waar veel andere startups ook bij
aangesloten zijn. Hier wordt veel kennis gedeeld, maar ook krijgen zij van marketingkantoren korting op de consultancy uren
door zij een duurzaam bedrijf zijn. Zo kent De organisatie een bedrijf dat ook zit aangesloten bij de impachthub, welke al langer
bezig is met het inpakken en verzenden van spullen. Zij kunnen dan weer hun contacten doorgeven aan De organisatie.
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Strategie
De circulaire economie wordt bij de keuzes die het bedrijf maakt in het achterhoofd gehouden. Intern is de circulaire economie
de drive achter het bedrijf. In de promotie wordt dit echter niet op deze manier naar buiten gebracht, omdat dit de klant kan
afschrikken. Er wordt bewust gekozen het product niet te promoten als zijnde een duurzaam product, maar als zijnde een goede
koptelefoon.
Ook de keuze van het verdienmodel is niet gebaseerd op circulaire gedacht. Zo werd De organisatie voor de keuze gezet om of
met een abonnement of statiegeld als verdienmodel te werken. Gekozen is voor abonnementen door de owner-less trend,
welke een gebruikstrend is en dus los staat van de circulaire economie volgens Respondent 26.
Ook is er bewust gekozen voor een koptelefoon, doordat deze makkelijk te recyclen is en goedkoop kan worden hergebruikt. Er
waren hierbij van te voren enkele voorwaarden waaraan het product dat verkocht zou worden aan zou moeten voldoen. Het
product moest zelf te produceren zijn en slijtgevoelig zijn. Slijtgevoelige onderdelen van de koptelefoon worden verbeterd, zoals
de hoofdband.
Er wordt hiernaast gestreefd naar het doen van zo min mogelijk reparaties, dit kost immers De organisatie meer geld. In de
keuze om reparaties gratis te doen en kapotte onderdelen terug te nemen, komt ook de visie van De organisatie terug: de
kabels zouden ook door de klant weggegooid kunnen worden, wanneer zij een nieuwe opgestuurd krijgen. Dit zou goedkoper
zijn.
De verantwoordelijkheid voor eventuele reststoffen ligt momenteel bij De organisatie in die zin dat de kapotte onderdelen weer
bij hen terecht komen en zij deze scheiden en bewaren. In de toekomst zal die verantwoordelijkheid stoppen na het recyclen
van het product. Belangrijk is volgens Respondent 26 dat die verantwoordelijkheid ook bij De organisatie blijft liggen wanneer
het bedrijf groeit, dit is immers de visie die zij hebben.
Organisatie
De verschillen tussen de organisatie binnen een lineair businessmodel en een CE model liggen volgens Respondent 26 in het
feit dat binnen een lineair model wordt gefocust op het verschepen van de producten naar de klant en dat het zicht op waar de
producten liggen verloren gaat. Ook wordt er binnen een lineair model gericht op een mindere kwaliteit, zodat regelmatig nieuwe
producten aangeschaft moeten worden. Tot slot ontbreekt binnen een lineair model de verantwoordelijkheid voor het recyclen
van
de
restwaarde.
Binnen De organisatie is voornamelijk kennis in marketing van het product en kennis van voorfinanciering nodig. De structuur
van het bedrijf is niet erg complex, zo bestaat het bedrijf uit drie mensen welke zich bezighouden met finance and investment,
marketing en sales en product en operations. Wel moet er onderling veel gecommuniceerd en overlegd worden.
Financiering als randvoorwaarde heeft een negatieve invloed op het model van Gerrard street. Dit blijft volgens Respondent 26
een probleem binnen de circulaire economie. De invloed van techniek en maatschappelijke ontwikkelingen hebben een
positieve invloed. Zo zorgde de komst van de 3D printer ervoor dat een prototype op een relatief goedkope, snelle manier tot
stand kon komen. Een maatschappelijke ontwikkeling die invloed heeft gehad op het model is de groeiende groep mensen die
duurzamer willen gaan leven en dus eerder interesse hebben in een abonnementsvorm.
Randvoorwaarden:
Verdienmodellen:
De verdienmodellen van De organisatie zijn:
•
Crowdfunding. Dit is gebruikt voor de opstart van het bedrijf. Zo is er door middel van equity crowdfunding in de
onderneming geïnvesteerd. Ook was er sprake van pre-sale crowdfunding en betaalden mensen enkele maanden
vooruit voor hun koptelefoon
•
Abonnementen
•
Leasing
Binnen de abonnementen is er sprake van een jaarlijkse upgrade en gratis reparaties. Dit wordt gedaan om de keuze voor een
abonnement
aantrekkelijk
te
maken.
Het businessmodel van De organisatie is nog niet levensvatbaar. Er wordt momenteel te weinig overgehouden. Dit komt door
het kleine volume van de onderneming. Zo is de kostprijs momenteel 40-50 euro per koptelefoon, welke bij 10000 koptelefoons
naar 20-25 euro per koptelefoon kan. Hier ligt dus de winst. Er wordt momenteel geen verdienmodel gedeeld met andere
partners.
De samenwerking van de producent is een erg ‘normale samenwerking’. De kwaliteit is aanwezig, maar de ‘quality control’ is er
nog niet. Die controle wordt makkelijker wanneer het aantal producenten wordt teruggeschroefd. De kwaliteitscontrole zal
worden gedaan door of een onafhankelijke partij of door Respondent 26 zelf.
Als mogelijke veranderingen die de circulaire economie een boost kunnen geven noemde Respondent 26:
•
acceptatie van abonnementsvorm voor hardware
•
een toenemende bereidheid van mensen die bereid zijn voor een dienst te betalen
•
Belasting te verlagen op producten die circulair zijn
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Interview 27
De organisatie is een gift-distribueerder aan tankstations. Ze leveren producten voor in de benzinepompshops, variërend van
knuffels tot ruitenwisservloeistof. Hierbij is wel hun aspiratie dat elk product op een verantwoorde manier is geproduceerd, wordt
geleverd en ook verantwoord is in gebruik. de organisatie zet zichzelf neer als een tussenpersoon die producten creëert en
innoveert.
De aanleiding voor de organisatie om te kiezen voor een andere bedrijfsmentaliteit was dat zij niet het gevoel hadden controle
te hebben over de omstandigheden waarin hun producten werden geproduceerd:
“W IJ HAALDEN IN GROTE GETALEN ONZE HALFFABRICATEN UIT CHINA EN WE LIETEN DAN DE CADEAUS PRODUCEREN BIJ EEN
GIFTMAKER BIJ EEN SPECIALE WERKPLAATS . ALS WE DAAR DE VERPAKKINGEN OPENMAAKTEN , DAN ZAT HET BLOED OP DE
PRODUCTEN . E N TOEN GING BIJ ONS DE PLEZIER ER WEL HEEL SNEL AF ”
Tegenwoordig hebben ze de productie verplaatst naar binnen Europa, om goed inzichtelijk te hebben wat er gebeurd in de
productieketen en ook transportkosten en CO2 emissie zo laag mogelijk te houden.
“BIJ ONS IS HET P LANET-P EOPLE -P ROFIT, EN ZO DOEN WE HET OOK. HET IS EERST P LANET EN P EOPLE EN DAN P ROFIT. W IJ
W E DOEN HET OOK WEL VOOR HET GOEDE GEVOEL; HET MOET GEWOON GOED VOELEN,
ANDERS DOEN WE HET NIET.”
ZIJN OOK NIET PROFITGEDREVEN .

Daarnaast willen ze de vervuiling aan het begin van het productieproces tackelen. Hierom zijn veel van hun producten
‘biobased’ onder het mom ‘de olie uit het product halen’.
De opvatting die ze bij de organisatie hebben over CE (Circulaire Economie) is dat afvalstromen moeten worden opgevangen
om deze weer te kunnen hergebruiken, om zo het gebruik van virgin materials zo klein mogelijk te maken. Hierom gebruiken ze
niet alleen gerecycled materiaal in hun producten, maar zien ze ook toe dat -waar mogelijk- producten weer terug in de keten
belanden na hun gebruiksduur. Opvallend is wel dat bij het terugbrengen van grondstoffen in de productieketen, vooral wordt
gemikt op de biologische kringloop.
Verder wordt er bij de organisatie heel veel aandacht besteed aan logistiek. Zij zien transportkosten als een bron waar veel op
bespaard kan worden, niet alleen in economische zin, maar vooral ten goede van het milieu. Bij de organisatie hebben ze
bijvoorbeeld geen voorraad van producten. Ze laten produceren op vraag en zorgen vervolgens dat dit bij de juiste partij
belandt. Dit om overschotten van producten die nooit in gebruik worden genomen te voorkomen.
Kringlopen
Omdat de organisatie nog vrij jong is als bedrijf, is nog niet voor alle producten een oplossing gevonden om deze terug te
brengen in de productieketen. Een voorbeeld waar dit wel het geval is, is de overalls die de organisatie levert;
de organisatie verkoopt een overall aan een benzinestation, deze
kopen zij in bij hun producenten. de organisatie levert deze overall
aan logistieke partner van het benzinestation en vervolgens weten
de producenten via track-en-trace welke overall is geleverd aan welk
benzinestation. De producent gaat deze dan zelf retour halen
wanneer het tijd is. Dan wordt de overall vermaalt tot garen en
kunnen er zo weer nieuwe overalls van gemaakt worden. Dit proces
kan tot zo’n 12 keer herhaalt worden.
Een ander voorbeeld van een product -waar onderzoek naar gedaan
wordt- zijn compsteerbare disposables. Het idee is dat je een
composteermachine op locatie zet. Koffiekopjes worden in de
machine gedaan en dan is die afvalstof meteen af te voeren op
locatie en hoeft het niet meer opgehaald te worden.
Nog een voorbeeld van een product in de ontwerpfase heeft te
maken met jerrycans van suikerriet voor ruitenwisservloeistof. Deze
zouden meekunnen in de recyclestroom, maar ook in de afvalbak.
Het probleem is dat deze dan ook in de afvalbak terecht komen. Wat
de organisatie nu aan het ontwikkelen is, is de bag-in-a-box; een
kartonnen doos waar een plastic zak in zit. Als deze leeg is haal je
deze uit elkaar en dan stapel je deze op, waardoor er veel minder
frequent transport nodig is.
“D AT IS IETS WAT WE OP DIT MOMENT NIET KUNNEN EN WAAR WE WEL AAN WERKEN .”
Wel probeert de organisatie ook in de producten die nog niet rond circulair zijn, deze toch op een verantwoorde manier te
produceren. Dit bijvoorbeeld door het gebruik van biologische katoen en FSC karton in hun producten.
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“W IJ WILLEN GEWOON GEZONDE PRODUCTEN NEERZETTEN.’’
Wel opvallend is dat voor de organisatie de verantwoordelijkheid stopt bij de know-how en bereik van het bedrijf.
Omdat de organisatie een distributiecentrum is en zelf geen voorraad heeft, is nauwe samenwerking zeer van belang. De
Managing Director Riccardo de Waal ziet samenwerken als de sleutel in het werken naar een circulaire onderneming. Het
woord ‘noodzakelijk’ willen hij echter niet in de mond nemen, omdat het niet als noodzakelijk wordt gezien, maar als een
vanzelfsprekendheid.
Respondent 27 zegt heel afhankelijk te zijn van de samenwerking met partners, maar aan de andere kant; ‘omdat je samen
hetzelfde doel hebt is afhankelijkheid ook totaal niet aan de orde.’.
“W E WERKEN ALLEEN MAAR MET PRODUCENTEN EN TOELEVERANCIERS DIE DIT ASPECT DUURZAAMHEID HOOG IN HET VAANDEL
HEBBEN .”
Volgens Respondent 27 is het belangrijk dat je dezelfde intrinsieke waarde hebt. Als een partij dan ook niet meer hetzelfde doel
nastreeft dan stopt de samenwerking. Onder andere om een garantie te kunnen geven aan de klant dat de producten van de
organisatie duurzaam zijn.
Daarnaast is het belangrijk volgens Respondent 27 dat je open staat voor partijen die je bekritiseren en vervolgens je kunnen
adviseren hoe nog duurzamer te werk te gaan.
Goed samenwerken betekent voor de organisatie ‘duidelijke afspraken’ maken, zodat je een ‘continue stroom van zekerheid
kan bieden’. Omdat de organisatie enkel duurzame producten wil verkopen hebben ze met hun producenten
exclusiviteitsafspraken. Dit zien ze wel als noodzakelijk om een ‘mooi product niet te laten wedijveren met andere niet duurzame
producten’.
Waardecreatie
Bij de organisatie wordt er in het productieproces waar kan, gebruik gemaakt van sociale werkplaatsen. Dit in het motto van
Planet-People-Profit. Daarnaast is er bij de organisatie een CO2 compenseerprogramma. Dat wil zeggen; het aanplanten van
nieuwe bomen als compensatie van de CO2 emissies van transport. Inhoudelijk ziet het er zo uit dat bij iedere verkoop de
organisatie doneert aan de stichting ‘Trees for All’.
De gedachte hierachter is dat als je een succesvol duurzaam product op de markt hebt gezet waardoor je grote
transportbewegingen hebt, je jezelf aan het tegenwerken bent op het oog van duurzaamheid.
CO2 reductie is echter nog niet inzichtelijk voor klanten. ‘Dat is iets van marketingafdeling die we nog niet hebben.’
Wat Mr. Respondent 27 hoopt dat erkent zal worden, is de meerwaarde van een duurzaam imago voor de klant. Op het moment
echter, is dit nog niet genoeg een drijfveer van tankstations volgens Mr. Respondent 27. Zijn doel daarom met de organisatie is
om duurzaamheid te mainstreamen en een duurzame consumentenmarkt te creëren.
Strategie
de organisatie wil in de toekomst vooral grote nationale
partijen bereiken zodat ze zo groot zijn dat de drempel ‘prijs’
weggenomen kan worden. Ze willen groot produceren,
duurzaamheid mainstream maken en groot inkopen. Aldus
Respondent 27.
Nu echter hebben ze nog vooral met kleinere partijen te
maken. Deze willen ze ook niet afschrikken, dus kleine orders
zijn ook mogelijk bij de organisatie. Ze houden hierbij ook de
marges klein, zodat de producten laagdrempelig toegankelijk
zijn. Dit omdat de organisatie niet van hun duurzame
producten een nicheproduct wil maken. Ze willen een grote
impact maken op de verbetering van het milieu.
Volgens Respondent 27 is dat ook waarin ze verschillen met
een ander bedrijf dat zich niet op duurzaamheid richt. Een
bedrijf dat profitgedreven is zou nooit met deze marges
werken. Respondent 27 zegt dat ze met de organisatie het
groter geheel willen dienen en verandering willen betekenen.
Sinds kort zijn Automotive en Petrol ook op het toneel
verschenen van de organisatie. Respondent 27 ziet dit als de
eerste stappen richting hun toekomst. 
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Op de afbeelding links is de visualisatie van Respondent 27 te zien van de groei van de organisatie.
de organisatie begint als het stipje in het midden en groeit dan steeds groter terwijl er partijen zijn die zich aansluiten bij het
concept van de organisatie.
Te zien is dat Automotive (in het zwart) zich al aangesloten heeft en dat Petrol (in het rood) sinds kort interesse toont.
de organisatie profileert zich vooral als een bedrijf dat op maat producten levert. Dat wil zeggen dat zij producten ontwikkelen en
innoveren voor klanten die voor een groot aantal produceren.
Zoals eerder onder de kop kringlopen regel 72 gezegd werd is de organisatie zeer afhankelijk van de samenwerking met
partners in zijn geheel. Echter omdat de organisatie zo’n breed assortiment heeft zijn ze daarin niet afhankelijk van een partner
op zichzelf. Het is niet erg als één product in het geheel wegvalt.
Organisatie
Wat volgens Respondent 27 vooral nodig is, is kennis in huis te halen via hun partners. Daarnaast moet er genoeg awareness
zijn over het nut en de kansen van CE op de markt en moet de overheid goed het voorbeeld zetten. Respondent 27 spreekt
daarnaast ook over een vervuilingstax. Echter qua bedrijf zijn er volgens hem niet extra voorwaarden.
Respondent 27 zegt de organisatie vooral nog een jong bedrijf is in de CE, dat met sommige producten al bezig is, maar zich
nog helemaal moet ontwikkelen.
Ze werken daarom ook samen met de Universiteit van Wageningen om zich meer te focussen op innovatie en duurzaamheid.
De invloed van techniek noemt Respondent 27 daarin heel positief. Een voorbeeld hiervan is een ijskrabber van zetmeel die na
zijn levensduur in de berm gegooid kan worden en dan als compost dient.
Het bedrijf is gestopt met subsidie aanvragen, omdat dit moeizame trajecten zijn.
Respondent 27: ‘Maatschappelijke ontwikkelingen, daar drijven we op mee.’
De drie belangrijkste verschillen van de organisatie voor Respondent 27 zijn vooral productgericht: alle plastics zijn bioplastics;
geen olie nodig om te maken. De bedrijfskleding is circulair. De koffiekopjes/ composteerbare disposabels en de bag-in-a-box.
Respondent 27 zegt daarbij dat voor veel producten in hun collectie circulair zijn helemaal niet zo duurzaam is, omdat je dan
een extra stap hebt om te ondernemen die de grondstofwinst teniet doet.
Echter zou ik zelf een ander verschil willen aanmeten; namelijk de zeer kleine marges, met als doel zo groot mogelijke
verspreiding en de samenwerking met universiteiten om tot vernieuwende producten te komen.
Respondent 27 ziet de toekomst goed in. Deze visie deelt hij ook met partners. Hij zegt daarin dat er veel wordt gegund.
Klanten delen met elkaar, omdat je weet dat het geld toch wel weer terugstroomt bij de samenwerking.

Interview 28
Blok 1 – Betekenis van de circulaire economie en aanleidingen om er mee te gaan werken
Volgens Respondent 28 bestaat de definitie van de circulaire economie (CE) uit twee niveaus. Op het eerste niveau betekent de
circulaire economie transparantie, kennisdelen, innoveren, samenwerken en managen en op het tweede niveau betekent de CE
dat je verantwoordelijkheid neemt voor de producten die je maakt en de grondstoffen en dat je deze op een dusdanige manier
gebruikt dat je ze direct kunt hergebruiken.
De belangrijkste motivatie om met de CE te gaan werken komen bij Respondent 28 vooral uit interne motivatie. Hij
geeft aan een verantwoordelijkheid voor de mensheid, dieren en de planeet te voelen die hij zelf een ‘socialistische
gedachtegang’ noemt. Daarnaast is het business model ook een belangrijke motivatiereden om met de CE aan de slag te gaan.
Respondent 28 stelt dat je zonder namelijk niet zal kunnen blijven bestaan in de toekomst. Dus de motivatie van Respondent 28
is tweeledig met aan de ene kant het bewustzijn en aan de andere kant het verdienmodel.
Vervolgens is gevraagd op welke bedrijfsactiviteiten van de organisatie de CE wordt toegepast en daarop antwoorde
Respondent 28 kort, maar krachtig met ‘alles’. Daarmee vormt de CE echt de basis van het bedrijf en dus worden de tools van
de CE bij alles wat het bedrijf doet ingezet. Dus zowel aan de voorkant, bij de inkoop, als aan de achterkant, bij de verkoop,
wordt nagegaan hoe de CE kan worden uitgewerkt. Hierin wordt het concept ‘learning by doing’ gebruikt waarmee de
organisatie ook workshops geeft. Deze tool behandelt stap voor stap de verschillende niveaus van het bedrijf en is als gevolg in
ieder sector toe te passen.
de organisatie kent verschillende business proposities waarin de belangrijkste de ‘infinity’ wordt genoemd. Dit betreft
het creëren van zekerheid op de midden en lange termijn door niet meer afhankelijk zijn van ruwe materialen als gevolg van
constant hergebruik. Bovendien kan door dit hergebruik een vaste prijs voor de grondstof gehanteerd worden wat ten goede
komt aan dezelfde midden en lange termijn zekerheid. Daarnaast is een belangrijke business propositie de andere manier van
aanbieden richting de consument. Doordat het noodzakelijk is dat de producten in de keten blijven, moeten er allerlei extra
diensten worden aangeboden zoals bijvoorbeeld reparatie, schoonmaken en terugnamen. Respondent 28 noemt dit het ‘one
shop concept’ waarin als het ware één winkel alle zorgen van andere partijen wegneemt.
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Blok 2 – Kringlopen
Respondent 28 verteld dat de organisatie het niet over kringlopen heeft, maar over recycling. Volgens Respondent 28 is een
kringloop te definiëren met de traditionele kringloopwinkel en dus met hergebruik. de organisatie houdt zich met name bezig met
recycling en dat betekent dat de organisatie de grondstof (garen) maakt, vervolgens weeft, daar een kledingstuk van maakt,
deze verkoopt, terugneemt, versnipperd en opnieuw gebruikt of granulaat van maakt. Daarom kan geconcludeerd worden dat
de organisatie zich bezig houdt met een materialenkringloop waarin geprobeerd wordt om onafhankelijk te zijn van ruw
materiaal. Als gevolg is het sluiten van kringlopen de core business van de organisatie en dus van groot belang voor de
bedrijfsvoering.
Respondent 28 stelt dat het sluiten van kringlopen niet alleen te doen is en dat over het algemeen samen wordt
gewerkt met 60 verschillende partners. Dit is de reden waarom ‘managen’ voorkomt in de definitie van de CE, want het is erg
belangrijk om de partners met goed management te verenigen achter hetzelfde doel. Hiervoor stelt de organisatie contracten op
met haar partners en gebruikt ze het zogenaamde Circulair Content Management Systeem (CCMS). Dit is als het ware een
‘track & trace’ systeem waarmee de producten over de hele keten gevolgd en gecontroleerd kunnen worden. Met behulp van
dit systeem kan natuurlijk ook goed gemanaged worden en Respondent 28 stelt dan ook dat de CE voor 20 procent uit het
product bestaat en voor 80 procent managen is. Als gevolg is de organisatie te beschouwen als een ketenregisseur.
Zoals te zien is in de tekening is er bij de organisatie spraken van een duidelijke kringloop die begint met de input van ruw
materiaal. Vervolgens gaat dit materiaal naar de garenmaker, van de garen wordt doek gemaakt, dit wordt vervolgens geverfd,
het geverfde doek gaat dan naar de productie, het product komt dan via de retailer bij de consument die het product na gebruik
weer inlevert bij de organisatie. de organisatie brengt het gebruikte product op haar beurt naar de recycler die er granulaat van
maakt en dit wordt vervolgens terug in de keten gebracht om de cirkel rond te maken. De controle wordt vervolgens uitgevoerd
door gebruik te maken van QR-codes die door iedere partij ‘in- en uitgecheckt’ worden. Dit wordt allemaal bijgehouden door het
CCMS en op die manier managet en controleert de organisatie de keten. Bovendien kan de consument deze QR code ook
scannen om in te zien waar het kledingstuk allemaal is geweest en vandaan komt.
Daarnaast heeft de organisatie te maken met een aantal reststromen. De eerste daarvan bestaat uit extraatjes, zoals
knopen en ritsen. Deze producten worden bij de recycler uit het afval gefilterd om ze vervolgens in hun ‘eigen’ keten opnieuw te
gebruiken. Een andere reststroom bestaat uit kleding met gemengde materialen, zoals bijvoorbeeld kleding met polyester en
wol. Deze kledingstukken zijn niet te recyclen en dus wordt deze versnipperd en gemengd met plastic waardoor een stevig
materiaal ontstaat dat voor allerlei toepassing te gebruiken is. Zo kunnen er stoelen, tafels en zelfs iphonehouders van worden
gemaakt.
Blok 3 – Waardecreatie
de organisatie creëert vooral ecologische waarde door bijvoorbeeld 0 procent afval te genereren, water te besparen, CO2
uitstoot te verminderen en geen chemicaliën te gebruiken. Om na te
gaan welke waarde er precies genereerd worden, maakt de
organisatie Life Cycle Analysis (LCA’s) waarin het dezelfde
producten in de eerste en tweede fase vergelijkt. Op dit laatste wordt
sterk de nadruk gelegd om te voorkomen dat ‘appels met peren’
worden vergelijken en de resultaten niet juist zijn. Daarnaast
genereerd de organisatie ook sociale waarden door banen te creëren
en door de ‘social costs’ met 70 procent te verminderen.
Het belang van de waardencreatie voor de verschillende
partijen waarmee de organisatie samenwerkt is afhankelijk van het
desbetreffende partij. Respondent 28 geeft aan dat sommige
bedrijven vanuit de ecologische en/of sociale waardencreatie graag
willen meewerken, terwijl andere bedrijven het puur voor het geld
doen. Volgens Respondent 28 is dit niet problematisch, omdat hij
alleen wil bereiken dat zoveel mogelijk bedrijven mee doen. De
interne motivatie van het betreffende bedrijf wordt ondergeschikt
gemaakt aan het algemene doel.
Om verantwoording af te leggen naar al haar klanten
maakt de organisatie een zogenaamde Environmental Product
Declaration (EPD). Klanten gebruiken deze EPD op hun beurt in de
eigen jaarcijfers.
Blok 4 – Strategie
Toen de organisatie werd opgericht had het haar eigen brand en was
het de bedoeling om dit in de markt te gaan zetten. Gedurende dit
proces kwam Respondent 28 er echter al snel achter dat de markt
volledig verdeelt is en dus waren er volgens hem twee opties: of de
strijd aangaan met de huidige retailers of een samenwerking aangaan om sterker de markt in te gaan. Uiteindelijk is voor het
laatste gekozen en dit wordt ‘ingredient branding’ (ook wel de organisatie inside) genoemd. Hierin sluit een bedrijf zich dus aan
bij de organisatie en kan het gebruik maken van het materiaal, CCMS en dus de zekerheden. Als gevolg bestaat er sinds
woensdag 30-11-2016 een corporatie van zowel producenten als retailers uit heel Europa die in januari wordt geïntroduceerd.
De bedrijven uit de corporatie kopen gezamenlijk stoffen in en recyclet samen. Op die manier is het makkelijker om de CE in de
hele bedrijfstak te implementeren. Het business model hierin is dat de organisatie een marge van 10 procent krijgt. Als gevolg
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ontstaat er een win-win situatie doordat de organisatie verzekerd is van afname en de bedrijven verzekerd zijn van werk en
bovendien als eerste toegang hebben tot innovaties. Dit model wordt ingezet in verschillende Europese landen zoals
Denemarken, Finland, Engeland, Duitsland en België.
De bedrijven uit de corporatie behouden hun eigen business. Dat betekent dat deze bedrijven zelf inkopen en het
product vervolgens met een adviesprijs aan de klant aanbieden. Ieder bedrijf heeft daarnaast ook nog zijn eigen module met
services die ze bij het product aan de klant aanbieden. de organisatie krijgt vervolgens een marge van 10 procent over de
producten die de bedrijven verkopen.
Ondanks de vele voordelen van een dergelijke corporatie geeft Respondent 28 ook een ‘gevaar’ aan. Bedrijven
organiseren zich namelijk in een corporatie en dus kunnen andere bedrijven zich buitengesloten en benadeeld voelen en als
gevolg de corporatie aanklagen. In de afspraken van de corporatie is hier wel rekening mee gehouden doordat andere bedrijven
wel de mogelijkheid hebben om de producten die er al zijn in- en ver te komen. Speciale producten zijn echter niet toegankelijk
voor bedrijven die geen lid zijn van de corporatie en daar zit het gevaar dus in.
Deze organisatie in de vorm van de corporatie vertegenwoordigd meteen het belangrijkste verschil tussen een lineaire en
circulaire organisatie. Met name de samenwerking en transparantie maken het belangrijkste onderscheid. Wat de
afhankelijkheid betreft is de organisatie als regisseur niet afhankelijk van haar ketenpartners. De partners zijn juist afhankelijk
van de organisatie, omdat zij de bedrijven werk en continuïteit geven. Om deze afhankelijkheid te regelen zijn regels en
voorwaardes opgesteld. Zo moet een bedrijf dat zich aansluit bij de corporatie voldoen aan de transparantievoorwaarde en
bereid zijn om datagegevens te delen en met het CCMS te werken. Hierover wordt dan ook veel gesproken en gediscussieerd
met de partners. Het is dus geen eenrichtingsverkeer vanuit de organisatie, maar een interactief gesprek met de leden. de
organisatie bepaalt als ketenregisseur wel of een bedrijf in of uit de corporatie met en draagt als gevolg alle
verantwoordelijkheid van de corporatie.
Blok 5 - Organisatie
Een belangrijk verschil tussen een circulaire organisatie en een lineaire organisatie, vindt Respondent 28, is dat een bedrijf dat
een BMCE wil bereiken moet zorgen dat de CE in alle lagen van de organisatie gedragen worden. Van de designer en manager
tot de schoonmaker. Verder is het belangrijk dat er bij CE wordt gemanaged op transparantie, eerlijkheid en verantwoordelijk,
hiervoor moet je een ‘people manager’ zijn. Binnen de lineaire economie wordt vrijwel alleen op omzet gemanaged. Bij dit omzet
management ligt de focus op de korte termijn, terwijl bij de CE management de focus moet liggen op de midden en lange
termijn. Hierbij haalt Respondent 28 het verschil in innovatie aan dat dit met zich meebrengt. Onder een lineair management
focust de innovatie zich doorgaans op de verbetering van een product, hier komt nauwelijks baanbrekende innovatie uit voort.
Terwijl onder een CE management de innovatie zich juist op nieuwe producten focust en dus wel baanbrekende innovatie baart.
Met de tekening hiernaast
maakt
Respondent
28
duidelijk dat deze innovatie
van het circulaire midden en
klein bedrijf gekoppeld zou
moeten worden aan de grote
productie en de nodige
investeringen van de grote
(nu lineaire) bedrijven om tot
een nieuw product en nieuw
BM te komen.
Hetgeen

dat de organisatie qua
organisatie nog niet is gelukt
is het BM ‘performace-based
contracting’ (vorm van lease).
Het ondervonden probleem is
dat
dit
BM
een
voorinvestering vereist die
banken
niet
graag
verschaffen omdat dit BM als
nieuw en daardoor onzeker
wordt beschouwt. Omtrent randvoorwaarden geeft Respondent 28 aan dat wet en regelgeving zowel een positieve als
negatieve invloed heeft. Zo geeft hij aan dat de organisatie tegen verschillende problemen aanloopt, zoals de samenwerking die
als kartelvorming wordt gezien en de onduidelijke scheidingslijn tussen afval en grondstof. Toch is Respondent 28 niet alleen
negatief en geeft hij aan dat de overheid soepel met wet en regelgeving kan omgaan en wanneer de wet en regelgeving goed
werkende projecten in de weg staan. In zulke gevallen wordt de wet en regelgeving aangepast. Financiering heeft duidelijk een
negatieve invloed en wordt zelfs een ‘drama’ genoemd.
Subsidie wordt daarentegen gezien als een positieve invloed, Respondent 28 is blij dat hier tegenwoordig een ‘proven
concept’ principe bij wordt toegepast. De invloed van techniek is ook duidelijk positief. Hierbij moet echter wel worden
opgemerkt dat het vooral om verbetering van oude techniek gaat en dat er nauwelijks echt nieuwe innovaties zijn geweest
binnen de textiel industrie. Als laatste wordt de maatschappelijke ontwikkeling over het algemeen als een positieve invloed
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gezien. Wel meldt Respondent 28 dat er ook een negatieve invloed is namelijk dat er veel organisaties op een verkeerde
manier aandacht aan de CE besteden of zelfs beweren circulair bezig te zijn terwijl dit niet waar is, dit creëert veel chaos en kan
de term CE uithollen.
Blok 6 – Verdienmodellen
Wat betreft de bijbehorende verdienmodellen maakt de organisatie gebruik van de volgende modellen:
•
Licenties
•
Conventionele verkoop
•
Functionele huur of lease
•
Afval (als waarde)
Het verdienmodel van de organisatie is al enige tijd werkende en blijkt duidelijk rendabel te zijn. Het is een gezamenlijk
verdienmodel met de hele waardeketen. De bedrijven binnen deze keten werken volgens Respondent 28 als een loonwerker,
waar er dus een prijs wordt vastgesteld op basis van wat nodig is voor een redelijk salaris. Hier zijn geen concrete afspraken
over gemaakt maar dit wordt wel door de organisatie gereguleerd en gecontroleerd. Waar de organisatie in de samenwerking
nog tegen aanloopt is dat bedrijven exclusiviteit willen houden, hier probeert de organisatie nog een werkende vorm voor te
vinden. Een ander probleem is dat bedrijven niet volledig transparant kunnen of willen zijn, als dit het geval is kunnen ze niet
meedoen in de de organisatie keten.
Blok 7 – Boost Circulaire Economie
Respondent 28 is van mening dat er een revolutie nodig is om de CE een boost te geven. Hij noemt een aantal veranderingen
die dit mogelijk kunnen maken. Ten eerste moet er harde regelgeving omtrent de verantwoordelijkheid van bedrijven voor hun
producten komen. Deze wetgeving moet vervolgens voor zowel producenten als voor importeurs gelden. Ten tweede is het
creëren van transparantie erg belangrijk. Als derde is de samenwerking erg belangrijk. Het gaat dan niet enkel over een
samenwerkingsverband tussen bedrijven, maar (vooral) ook samenwerkingsverbanden tussen de publieke en private sector. Als
laatste stelt Respondent 28 dat zowel de consument als de overheid wel meewil in deze revolutie en dat het belangrijk is om
vanuit het economische verhaal van CE georganiseerd moet worden. Alleen met het groene verhaal komt het er namelijk niet.
Interview 29
Algemene vragen
Respondent 29 is directeur van de organisatie. Inmiddels is Respondent 29 vijftien jaar bij deze social entreprise werkzaam en
ziet nog veel kansen liggen voor het bedrijf. Centraal hierin staat het plan ‘De organisatie 2022’: De organisatie wil dé circulaire
provider worden in de regio. Dit om voor iedereen de circulaire economie toegankelijk te maken, zo zegt Respondent 29 ‘kan
niet iedereen een windmolen in de achtertuin zetten’. De businesspropositie van de organisatie kan dan ook worden
samengevat als: circulaire provider. Ook verbonden met de circulaire economie volgens Respondent 29 is meervoudige
waardecreatie. Hij gelooft dat door een combinatie van verschillende waarden winst kan worden behaald. Volgens Respondent
29 is de huidige definitie van de circulaire economie te beperkt en een achterhaald begrip. Een beter passend begrip is ‘de
circulaire samenleving’. Binnen de circulaire samenleving moet iedere burger een bijdrage leveren aan die samenleving en zich
bewust worden van haar positie binnen die samenleving. Die bijdrage kan uit zowel kleine als grote handelingen bestaan.
Binnen deze circulaire samenleving zou hergebruik vanzelfsprekend moeten zijn. De circulaire activiteiten van De organisatie is
niet alleen de conventionele verkoop van tweedehands producten. Andere activiteiten van De organisatie die bijdragen aan de
circulaire economie zijn het optimaal gebruiken van hun gebouwen, de klussenbus, het repaircafé en binnenkort een
meubelmaker, een wasserette en een kledingherstelplaats. Ook wil de organisatie een partner inhuren om het zo mogelijk te
maken om kantoren volledig in te gaan richten met hun tweedehands meubels. De gebouwen van De organisatie worden
optimaal gebruikt door het verruimen van de openingstijden en door het gebouw te verhuren aan externe partijen om hier
exposities, bijeenkomsten of vergaderingen te houden. Hiernaast wordt het dak verhuurd aan een lokaal energiebedrijf en
worden hier zonnepanelen op geplaatst. De ‘klussenbus’ rijdt rond om bij mensen thuis, die zelf het huis niet uit kunnen,
apparaten te repareren. Hiernaast kunnen bewoners van Apeldoorn naar het repaircafe komen, waar zij hun kapotte apparaten
samen met iemand die er verstand van heeft kunnen repareren. Naast circulaire provider van hergebruik van producten ziet De
organisatie zich ook als circulaire provider door een tweede, derde en vierde kans te geven aan mensen die moeten reintegreren in de samenleving, welke bij De organisatie aan de slag kunnen.
Kringlopen
Volgens Respondent 29 zijn er twee kringlopen te onderscheiden bij De organisatie. De eerste kringloop betreft het
producthergebruik. Er wordt bijgedragen aan het sluiten van deze kringloop door de verkoop van tweedehands producten.
Hierbij wordt de afspraak gemaakt dat de klant elk moment het gekochte product terug kan brengen of door De organisatie
gratis op kan laten halen. Zo worden stoelen, glazen en bestek tijdens de feestdagen gekocht en enkele dagen teruggebracht.
Hierbij merkt Respondent 29 op ‘niet iedereen doet dit uit bewustwording, een groot deel van de mensen doet dit omdat het
goedkoop of makkelijk is. Wanneer je te veel nadruk legt op een idealistische boodschap ga je klungelen met marges en trek je
enkel idealisten.’ De tweede kringloop die wordt gesloten is de materialenkringloop. Dit gebeurt momenteel nog niet, maar het
staat vast dat dit gaat gebeuren. Onderdeel van het sluiten van deze kringloop zijn de meubelwerkplaats, en de
kledingherstelplaats. Hoe het sluiten van de materialenkringloop te werk gaat, kan worden geïllustreerd door de
meubelwerkplaats. Er wordt een meubeldesigner ingehuurd die lijken op bouwtekeningen die je bij de Lego krijgt. Op basis van
deze tekeningen kunnen mensen uit het re-integratieproject van hout dat binnenkomt een meubel maken. Dit is nadrukkelijk
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geen dagbesteding, maar het bouwen van een product met economische waarden. Het sluiten van bovenstaande kringlopen is
100% van belang voor de bedrijfsvoering van De organisatie. Voor De organisatie is het binnen de kringlopen van belang om
samen te werken met verschillende partijen. Deze partijen zijn de eerdergenoemde energiecoöperatie, de meubeldesigner,
maar ook zorginstellingen en de overheid. Deze partijen gelden voornamelijk als opdrachtgever. De organisatie probeertzo
zelfstandig mogelijk te werken. Dit blijkt ook uit het bovengenoemde voorbeeld over de meubelwerkplaats.
Waardecreatie
Door De organisatie worden verschillende soorten waarden gecreëerd. Om te beginnen worden er sociale waarden gecreëerd.
Deze worden gecreëerd door het re-integratieproject, waarbij mensen worden bezig gehouden, zichzelf kennis bij brengen en
een baan aangeboden krijgen. Hiernaast heeft De organisatie een ‘buurtfunctie’, zo is er een lunchroom aanwezig in één van de
gebouwen van De organisatie. Mensen kunnen hier komen lunchen of koffie komen drinken. Elke woensdag is er
‘aanschuiftafel’ waar iedereen voor 2,50 kan eten wat de pot schaft. Deze worden verzorgd door mensen uit een
reintegratieproject. Ecologische waarden worden gecreëerd door de verduurzamingen die plaatsvinden in het businessmodel.
Die verduurzamingen zijn het gebruik van minder grondstoffen (door hergebruik), het verlengen van gebruik van producten, het
multifunctioneel gebruiken en hergebruiken van gebouwen en het up-graden van materialen. De organisatie heeft in vergelijking
met andere kringloopwinkels een erg hoog hergebruikspercentage. Dit ligt op ongeveer 90/91%. Wat De organisatie
onderscheid van andere kringloopwinkels is dat De organisatie voorlichtingen geeft en een grote waarde hecht aan educatie. Zo
houden zij rondleidingen voor scholieren en wordt kennis gedeeld in het repaircafé. Het belang van deze meervoudige
waardecreatie is ook aanwezig bij partijen met wie wordt samengewerkt. De partijen met wie De organisatie samenwerkt
wisselen elkaar overigens af en zij hebben dan ook niet één vaste ketenpartner. Zij gaan korte samenwerkingsverbanden aan,
welke soms binnen een brancheorganisatie plaatsvinden. Een voorbeeld is dat De organisatie stof aangeboden kreeg van
Luxaflex via de Branche Organisatie Kringloopbedrijven om tassen van te maken. Deze tassen worden gemaakt door mensen
met afstand tot arbeidsmarkt. Luxaflex hecht hier waarde aan en hebben dan ook om deze reden gekozen stof te leveren aan
De organisatie. Naast de partners en opdrachtgevers van De organisatie staan ook de medewerkers achter het idee. De
werknemers van De organisatie zouden ergens anders meer geld kunnen verdienen.
Strategie
De strategie van De organisatie is erop gericht om nog optimaler te hergebruiken en sociale aspecten mee te laten wegen. Er
zijn bij De organisatie drie aspecten waaraan elk idee moet voldoen. Het eerste aspect waaraan moet worden voldaan is het
economisch aspect. Dit houdt in dat een idee financieel haalbaar moet zijn. Dit betekent niet dat het project winstgevend moet
zijn. Zo kan op een onderdeel verlies worden gemaakt, waarbij op een andere aspect geld wordt verdiend. Zo wordt
bijvoorbeeld geen winst gemaakt met het repaircafé. Het tweede aspect is dat het een project een milieudoel moet dienen. Dit
betekent dus dat er sprake moet zijn van een verduurzaming. Het laatste aspect is het sociale aspect. Dit houdt in dat sprake
moet zijn van het creëren van sociale waarden door bijvoorbeeld mensen van een re-integratieproject mee te laten werken of de
klanten zelf te laten participeren. Overigens geeft Respondent 29 aan dat het ene aspect soms zwaarder weegt dan het andere.
Volgens Respondent 29 is het grootste verschil tussen een ‘normale, conventionele’ strategie en een circulaire strategie dat bij
een normale, conventionele strategie erg rendementsgericht is. Hierbij wordt minder gefocust op de andere twee aspecten,
zoals hierboven omschreven. Zoals eerder genoemd zijn er veel partijen waar De organisatie mee samen werkt om de
verschillende onderdelen van hun businessmodel te faciliteren. De organisatie geeft aan graag zo min mogelijk afhankelijk te
willen zijn en zo veel mogelijk zelfstandig alles kunnen uitvoeren. Sommige partners zijn voor korte of wat langere tijd betrokken
in het traject. Volgens Respondent 29 stopt de verantwoordelijkheid voor het product dat zij leveren bij de aanschaf van een
product. Vanaf nu ligt de verantwoordelijkheid bij de klant. De organisatie kan niet weten wat hun klant ermee doet. Zij nemen
wel verantwoordelijkheid door de services aan te bieden het product gratis op te halen om te stimuleren dat de consument het
retourneert en het product op deze manier een zo lang mogelijk ‘leven’ heeft. Een andere manier die De organisatie heeft om te
zorgen dat haar producten weer terugkomen is met de ‘heen-en-weer-box’. Deze krijgt de klant mee en hier kunnen zij zelf
spullen in doen die zij naar de kringloop willen brengen. Doordat de doos fysiek aanwezig, worden klanten gestimuleerd (en
herinnerd) het hierin te gooien in plaats van in de container.
Organisatie
Het grootste verschil met een ‘normaal business model’ en een businessmodel voor de circulaire economie is dat de drie
aspecten bij een circulair business model, zoals genoemd onder kopje strategie, volgens Respondent 29 aanwezig moeten zijn.
Dit is bij conventionele modellen doorgaans niet het geval. Hiernaast zijn conventionele modellen erg rendementsgericht, wat bij
circulaire businessmodellen een ondergeschikte rol speelt. Om de interne organisatie van De organisatie te organiseren is
kennis van essentieel belang. Die kennis ligt in handen van de professionals in dienst van De organisatie die de mensen in het
re-integratieproject leiden. Zij bekijken en controleren het eindproduct. De organisatie draagt immers de verantwoordelijkheid
voor het product en dus eventuele mankementen aan het product. De vakmannen bij De organisatie moeten kunnen werken
met elke doelgroep en het vak verstaan. Wet en regelgeving, financiering, invloed van techniek en maatschappelijke
ontwikkelingen kunnen zowel negatieve als positieve invloed hebben op de organisatie van een business model. Een voorbeeld
van een maatschappelijke ontwikkeling die positieve invloed heeft gehad op het business model van De organisatie is het
langer zelfstandig blijven wonen van ouderen. Zo ondersteunt De organisatie deze ouderen door de was op te halen of met de
klussenbus apparaten bij hen te repareren. Subsidie heeft volgens Respondent 29 een positieve invloed op het businessmodel.
De organisatie heeft eenmalig van een fonds geld gebruikt om een nieuwe locatie op te starten. Respondent 29 merkt hierbij op
dat subsidie niet goed is om te gebruiken voor reguliere bedrijfsvoering. Een goedlopend bedrijf moet zonder subsidie kunnen
bestaan is zijn mening.
Verdienmodellen
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De verdienmodellen die van toepassing zijn op De organisatie: - Conventionele verkoop - Huren - Cascadering - Donaties –
Afval. De organisatie heeft een positieve balans en dus een levensvatbaar businessmodel. Wel wordt dit door Respondent 29
genuanceerd met de opmerking ‘dat je er nooit rijk van zult worden’. Het verdienmodel van De organisatie is zeer duidelijk. De
meeste inkomsten komen uit de conventionele verkoop. De organisatie deelt het verdienmodel momenteel niet met andere
partners. In de toekomst zal wel de met de meubelmaker een overeenkomst worden gesloten, waarbij hij een percentage van
de opbrengst van de meubels gemaakt door zijn tekeningen zal verdienen. Binnen de samenwerking met de partners zijn geen
problemen of negatieve aspecten te noemen. Volgens respondent 29 komt dit doordat de partijen duidelijk zijn geweest in de
samenwerking en een gedeelde moraal aanwezig is.

Interview 30

Blok 1 – Betekenis van de circulaire economie en aanleidingen om er mee te gaan werken
Respondent 30 ontleent de definitie van de circulaire economie (CE) van een workshop van Circo. Het bedrijf heeft bewust deze
workshop gevolgd om te kijken wat de CE precies inhoud en op welke manier de organisatie daarop aan kon haken. Vervolgens
definieert respondent 30 de CE met het zolang mogelijk uitrekken van de ‘verwaarding’ van grondstoffen. Hierin is met name
hergebruik en het terugbrengen van afval, dat hij zelf ‘uitval’ noemt, een belangrijk onderdeel. Het doel hierin is om ervoor te
zorgen dat iedere product tot zijn uiterste capaciteit wordt benut. Dit betekent dat er eerst een aantal veredelingstappen
gemaakt moeten worden voordat het product door de organisatie als afval gezien wordt. Als gevolg speelt de CE met name op
productniveau een grote rol binnen de organisatie, maar daarnaast probeert het bedrijf ook te kijken naar bijvoorbeeld
energieverbruik en het draagvlak bij medewerkers en consumenten.
Deze verduurzaming binnen het bedrijf is er altijd al geweest. Er is dus geen specifiek moment aan te wijzen waarop de
organisatie met de CE aan de slag is gegaan. Wel is er bewust voor gekozen om bijvoorbeeld de workshop bij Circo te volgen,
zodat de CE ‘’niet opeens zo’n duurzaamheidsding wordt, met hier en daar een keer een vinkje.’’ Voor de organisatie is het
daarom belangrijk dat het niet een pure marketingterm is, maar meer een ‘way of living’.
De CE activiteiten van de organisatie zijn met name het recupereren van kaas en boter uit de zuivelindustrie. Voor leveranciers
en distributiecentra worden deze producten snel afval. De organisatie noemt deze producten juist ‘uitval’ en probeert ze op
verschillende manieren terug in de keten te brengen. Hier heeft de organisatie in het begin veel weerstand tegen gehad doordat
bijvoorbeeld de keuringsdienst van waarde ervan overtuigd was dat dit niet mogelijk was. Er zit nou eenmaal een houdbaarheid
op deze producten. ‘’Door schade en schande heeft de organisatie echter geleerd en zijn we uitgekomen op een convenant,
waarin uitval tot zijstromen zijn benoemd.’’ Dit noemen ze het zijstromenconvenant en het betreft de mogelijkheden die je met
kaaszijstromen kan en moet doen om het product te kunnen herbestemmen. Op die manier heeft de organisatie zich ontwikkeld
van een loonwerker tot een bedrijf dat alle mogelijkheden voor herbestemming zelf of elders kan uitvoeren.
De kazen komen vervolgens via twee wegen terug bij de organisatie. (1) vanaf de leveranciers of (2) via de retailers en
distributiecentra. Beide zullen hieronder uit worden gelegd.
De leveranciers
De kazen die terug komen vanuit de leveranciers hebben vaak een mankement waardoor ze niet meteen door kunnen in het
productieproces of naar de afnemers. Respondent 30 onderscheidt vervolgens verschillende stromen die vanuit de leveranciers
terug komen. Allereerst bestaan er de kazen die zonder al te veel bewerking meteen terug in de keten kunnen worden gebracht.
Deze zijstroom betreft kaas voor consument, partijaandeel met een korte THT (ten minste houdbaar tot) code, stukken kaas,
kaas met een ‘gebrekje’ (bijvoorbeeld een deuk) of kaas met een verkeerde verpakking. In veel gevallen is het gewoon een
kwestie van ‘mooi maken’ waardoor ze direct terug in de keten kunnen.
De tweede zijstroom bestaat uit kazen die wat meer bewerking nodig hebben voordat ze terug in de keten kunnen worden
gebracht. Dit betekend bijvoorbeeld het ontdoen van de coating waarna de kaas kan worden ingezet voor de rasp. Mocht dat
niet meer lukken dan kan de kaas uitgepakt worden, netjes gemaakt worden, verpulverd worden en naar de smelterij terug
worden gebracht. Daar wordt dan bijvoorbeeld smeerkaas of ‘
processed cheese’ van gemaakt.

Daarna komen de zijstromen met minder waardevolle grondstoffen doordat bijvoorbeeld de smaak niet goed is of dat er een
bepaalde vervuiling inzit. Dit soort grondstoffen kunnen onder hoge verhitting alsnog gezuiverd worden waarna er poeder van
gemaakt wordt die alsnog bij de eindgebruiker terecht komt. Als zelfs dat niet meer kan zijn er nog mogelijkheden om de kazen
door te zetten naar het veevoer alhoewel meer Bakker aangeeft dat daar wel strengen eisen voor gelden.
De laatste stap is
vervolgens vergisting en dan houdt de organisatie nog maar een heel klein beetje kaas over die vaak gevaarlijk zijn doordat ze
bijvoorbeeld de volksgezondheid aantasten. Die partijen worden als afval geregistreerd en gaan naar de verbranding.
De Retailers en Distributiecentra
Voor het ophalen van deze partijen maakt de organisatie constant een afweging: is het de moeite waard en wat zijn de eisen
van de afnemer. Vaak loopt de organisatie hier tegen, wat respondent 30, de marketing THT noemt. Veel producten zijn
namelijk langer houdbaar dan de voorgestelde THT-datum, maar zodra deze producten deze datum voorbij gaan, willen
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retailers of distributiecentra ze niet meer hebben. Daarom komen vanuit deze hoek ook veel producten terug bij de organisatie.
Dit heeft ook te maken met de consument. Volgens respondent 30 is de consument in die zin verwend en geloofd het niet dat
een product na de THT nog goed te eten is. Als gevolg worden heel veel producten die nog goed te gebruiken zijn (al dan niet
voor een ander doeleinde) weggegooid.
De oneliner waarmee respondent 30 de businesspropositie vervolgens beschrijft is: van de derving die ontstaat een nieuw
product maken.
Blok 2 – Kringlopen
De organisatie richt zich op het sluiten van de levensmiddelenkringloop van kaas en boter. Op die manier is het sluiten van de
biologische kringloop de corebusiness van de organisatie. Dit is meteen de enige en kern business van de organisatie.
Samenwerking is erg belangrijk in het sluiten van deze kringlopen. Met deze samenwerking ontstaat namelijk een win-win
situatie doordat leveranciers ontzorgd worden van hun afval en daarmee zelfs waarde kunnen creëren. Tegelijkertijd zorgt de
uitval bij de leveranciers voor werkgelegenheid en daarmee continuïteit voor de organisatie. De samenwerking is daarnaast
belangrijk omdat het over levensmiddelen gaat. Bij deze producten horen specificaties en kwaliteitseisen. Daarom moet de
organisatie er wel op kunnen vertrouwen dat de gegevens gedeeld worden en betrouwbaar zijn.
Vervolgens is de samenwerking aan de kant van de afnemers is ook belangrijk, omdat de organisatie producten levert die
enigszins afwijken van het normaal. ‘’Ze krijgen als het ware een tweede-keus product’’ en dus geeft respondent 30 aan dat het
belangrijk is dat deze afnemers daar op kunnen anticiperen en ook in geloven. De organisatie probeert hierin zoveel mogelijk
stabiliteit te creëren zodat de afnemers kunnen blijven afnemen en daarvoor is de samenwerking opnieuw erg belangrijk.
Als laatste is er een samenwerking met de consument. Dit is met name op het vlak van bewustwording erg belangrijk. Mensen
moeten zich namelijk meer bewust worden van de rekbaarheid van een THT-datum. Vervolgens ziet de samenwerking er
grafisch als volgt uit:

Het begint, zoals in de figuur te zien is, bij de fabrikant van de melk. Vervolgens komt deze melk bij de kaasfabrikant die er kaas
van maakt. Dan wordt het product veredeld, wat wil zeggen dat het product wordt gesneden et cetera. Dit veredelde product
gaat naar de distributeur en vanuit daar gaat het via retailers naar de gebruikers. Bij iedere schakel kan vervolgens uitval
ontstaan en de organisatie zorgt ervoor dat al deze uitval zo volledig mogelijk terug in de keten wordt gebracht. Als gevolg kan
de samenwerking als een waardeketen worden omschreven.
In het plaatje wordt de bovenkant gevormd door het product en de onderkant door de partijen die er nog meer mee te maken
hebben. Zo grijpt in sommige gevallen de overheid in door te stellen dat het product alsnog vernietigd moet worden.
Blok 3 – Waardecreatie
Als belangrijkste waarde noemt respondent 30 ‘het voorkomen van landfill’ en ‘de energie die er ooit is ingestopt zo maximaal
mogelijk benutten’. Als ik hem vervolgens vraag of hij dit ecologische waarde zou noemen, antwoord hij dat hij dat zelf liever niet
doet. ‘’Ik heb een beetje hekel aan mensen die dat zeggen en als ik ze vervolgens vraag of ze dat kunnen uitleggen hebben ze
geen antwoord.’’ In de ogen van respondent 30 mag je dus spreken van ecologische waardecreatie als je dit ook hard kan
maken met bijvoorbeeld cijfers.
De belangrijkste waarden die de organisatie oplevert is, volgens respondent 30, het herwaarderen van producten en dit door de
keten zolang mogelijk te blijven doen. Om die reden is het blijven zoeken naar nieuwe afzetmogelijkheden voor de uitval de
belangrijkste verduurzaming die het business model van de organisatie oplevert. De organisatie ontzorgt op die manier de
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leveranciers van een product dat in hun ogen afval is en dus alleen maar geld kost. De organisatie herwaardeert deze
producten en creëert er zelfs waarde mee. Deze waarde mag best ecologisch gedefinieerd worden, maar er valt wat voor het
standpunt van respondent 30 te zeggen.
Het belang van deze verduurzaming leeft niet heel erg bij de stakeholders, maar volgens respondent 30 wordt dit wel een
belangrijk punt in de toekomst. Natuurlijk zijn de stakeholders blij met deze ontwikkeling, maar het wordt nog niet als een ‘’must’’
gezien.
Blok 4 – Strategie
De strategie waarmee de CE vervolgens tot uiting komt binnen de organisatie is met name het recupereren van de uitval
producten. Hiervoor bestaan veel stappen binnen het vakgebied en de organisatie heeft deze stappen doorontwikkeld.
Daarnaast is de organisatie bezig om te kijken of ze de keten wat meer kunnen sluiten door producten in eigen beheer te gaan
ontwikkelen. Dat betekend dat ze precies weten van welke leverancier het product komt zodat ze vervolgens samen met deze
leverancier kunnen kijken of een eventuele uitbreiding van het assortiment ervoor kan zorgen dat zijn derving weer winstgevend
wordt. Op die manier probeert de organisatie ook meer een dienstverlener van de keten te worden die de keten als geheel naar
een hoger niveau tilt. de organisatie ziet zich hiertoe geroepen omdat zij de kennis, ervaring en de producten hebben om dit
mogelijk te maken. Hiervoor is opnieuw de samenwerking erg belangrijk.
Het verschil met een conventioneel business model zit hem dan ook met name in de inkoop. Een regulier bedrijf zoekt vaste
afnemers waarmee ze continuïteit en kwaliteit kunnen garanderen. De organisatie heeft daarentegen met reststromen te maken
en moet daarom veel flexibeler zijn in omgang met zowel kwantiteit als kwaliteit van de inkoop. Om die reden is het
risicomanagement ook een belangrijk verschil. In een conventioneel businessmodel wordt het risico namelijk zoveel mogelijk
beperkt, terwijl de organisatie juist dit risico (uitval) aangrijpt.
In de samenwerkingsverbanden van de organisatie is niet zozeer spraken van afhankelijkheid. Volgens respondent 30 worden
dit soort praktijken (door bijvoorbeeld MVO) wel steeds belangrijker, maar het is nog geen afhankelijkheid. De bedrijven houden
namelijk rekening met verlies en kunnen nog steeds bestaan zonder dat de organisatie hun uitval wegneemt. de organisatie
heeft daarentegen wel invloed, bijvoorbeeld op de prijs. Doordat de uitval wordt
herbestemd tot grondstof kan de organisatie deze grondstoffen voor een alternatieve
prijs aanbieden.
De andere kant op heeft de organisatie ervoor gezorgd dat ze breed georiënteerd zijn en op die manier de
sterke fluctuatie in uitval (hun grondstof) kunnen opvangen. Hiermee komen we bij een nieuw belangrijk verschil tussen een
conventioneel en een circulair business model. Om de fluctuatie in grondstoffen op te vangen, houdt de organisatie opslag. In
een conventioneel businessmodel bestaat de gedachte dat opslag alleen maar geld kost en dus is dit een belangrijk verschil.
Daarnaast is de organisatie bezig om de producten de ze maakt zelf in de markt te zetten om ook aan de andere kant, de
verkoop, niet volledig afhankelijk te zijn van ketenpartners.
De verantwoordelijkheid voor de verduurzaming stopt in principe niet voor de organisatie, maar ze kunnen natuurlijk niet met
alles tegelijk bezig zijn. Daarom wordt de verduurzaming met name op basis van prioritering gemaakt en zit deze
verduurzaming ook met name in het product. Toch denkt de organisatie bijvoorbeeld ook na over energie en rijden ze met
elektrische auto’s en hebben ze een warmte-terugwininstallatie voor de smelterij.
Blok 5 - Organisatie
Kennis en netwerk zijn de belangrijkste factoren voor de ontwikkeling van het businessmodel van de organisatie. De kennis is
belangrijk om twee reden, allereerst voor de beoordeling en ontwikkeling van het product. Daarnaast is er kennis nodig om
constant te blijven zoeken naar nieuwe toepassingen voor de reststromen. Daarmee komen we meteen bij het netwerk, omdat
dit businessmodel niet alleen kan worden bewerkstelligt. Er moeten namelijk leveranciers en afnemers zijn die hetzelfde
gedachtengoed delen.
Op welke manier de randvoorwaarden invloed hebben het businessmodel van de organisatie wordt hieronder uitgelegd:
Wet- en regelgeving  zowel positieve als negatieve invloed. Negatief omdat er veel regels zijn omtrent bijvoorbeeld de
regulering van afval en daar soms lastig omheen te werken is. Positief omdat het heeft geleid tot het eerder benoemde
convenant. Respondent 30 geeft aan dat de beperkingen vanuit de wet- en regelgeving ook juist hebben gezorgd dat er over
alternatieven is nagedacht.
Financiering  negatieve invloed. Vanuit de continuïteitswaarborg wordt de organisatie niet als een conventioneel bedrijf
beschouwd. Ze zijn een ‘’te adhoc bedrijf’’ en dit zorgt voor problemen in de financiering.
Subsidie  positieve invloed. de organisatie krijgt bijvoorbeeld subsidie voor arbeid en innovatie. Het eerste betreft werknemers
die bereid zijn veel werk met hun handen te doen. Er komt bij de organisatie namelijk nogal wat uitpak werk kijken dat dermate
verschilt dat dit niet te automatiseren is. Om die reden moet de organisatie relatief dure arbeiders gebruiken voor laaggeschoold
werk en daar biedt subsidie mogelijkheden die ook worden ondersteund. Daarnaast is de organisatie innovatief en krijgt het
subsidie om te experimenteren met nieuwe methodes.
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Invloed van techniek  Opvallend genoeg beoordeelt respondent 30 de invloed van techniek negatief. Hij stelt namelijk dat de
techniek zo is ontwikkeld dat er niet is nagedacht over eventueel hergebruik. ‘’De techniek is ontwikkeld om producten te
vervaardigen en niet om ze uit elkaar te halen.’’ Zo is de organisatie al twee jaar bezig om een systeem te verkrijgen dat juist
producten uit elkaar haalt en dit blijkt een zeer moeilijke opgaven.
Maatschappelijke ontwikkelingen  positieve invloed. De ontwikkelingen dragen namelijk bij aan het creëren van draagvlak
voor de circulaire economie. Tegelijkertijd erkent respondent 30 dat er nog veel werk aan de winkel is wat betreft het ‘opvoeden’
van de consument. Respondent 30 vindt bovendien de realiteit waarin een duurzaam product duurder is dan een niet-duurzaam
product de omgekeerde wereld is. Daarom bieden ze in de winkel naast de fabriek kazen aan voor groothandelprijzen.
Blok 6 - Verdienmodellen
Wat betreft de bijbehorende verdienmodellen maakt de organisatie gebruik van de volgende modellen:
-

Afval (als waarde)
Conventionele verkoop

Dit verdien model is rendabel en de conventionele verkoop geld voor de gehele keten. Er wordt een grondstof ingekocht en een
product verkocht. Vervolgens worden de inkomsten middels marges verdeelt.
In de samenwerking loopt de organisatie soms tegen partijen aan die niet met de flexibiliteit om kunnen gaan. Daarnaast is er
door alle kwaliteitseisen een sterke vraag naar een garantie van voedselveiligheid. Wanneer iets ook maar een beetje afwijkt,
ondanks dat dit product volledig veilig is, willen afnemers het niet meer. ‘’Veel afnemers zoeken als gevolg naar producten die
conform de specificaties zijn en alles wat dat niet is, wordt gewoon afgekeurd en vaak zelfs weggegooid.’’ Tegelijkertijd gaat de
ontwikkeling steeds sneller en is het voor de organisatie soms moeilijk om bij te blijven. Alles bijhouden en voldoen aan alle
regels zorgt aan de ene kant voor veel administratief werk en dit maakt het proces trager en kost geld. Dit samen werkt soms
beperkend voor de organisatie.
Om de circulaire economie een maatschappelijke boost te geven stelt respondent 30 meer regelgeving voor. Hij stelt dat de
overheid toch de verantwoordelijkheid draagt om zowel de producent als de consument de goede kant op te begeleiden en
volgens respondent 30 kan dit niet zonder regelgeving.

Interview 31

Blok 1 – Betekenis van de circulaire economie en aanleidingen om er mee te gaan werken

Circulaire economie (CE) wordt vanuit de organisatie gezien als het zo hoogwaardig mogelijk hergebruiken van de materialen
die uit autowrakken komen. Hierbij realiseert respondent 31 zich dat dit niet 100% circulair is aangezien dus niet alle materialen
op hetzelfde of een hoger niveau gerecycled worden. Het is bij de organisatie het geval dat 95% van het gewicht van een auto
wordt gerecycled, hiervan is echter 10% energie terugwinning en worden via de post shredder technology fabriek (PST fabriek)
in Tiel de laatste reststoffen van de autowrakken voor andere (laagwaardigere) doeleinden gebruikt. Volgens de organisatie zijn
dergelijke methode noodzakelijk om in eerste instantie de doelen (95% recycling) te halen en om steeds beter en
hoogwaardiger te leren recyclen. Ook wordt er bij de organisatie rekening gehouden met de CO2 uitstoot die recycling met zich
meebrengt, wanneer dit te hoog is dan is recycling niet milieuvriendelijk. Daarom neemt de organisatie in de recycling
overweging altijd kosten, recyclingpercentage en CO2 uitstoot mee.
de organisatie is in 1995 opgericht als stichting vanuit de producenten verantwoordelijkheid van de automobielsector (RAI,
BOVAG, FOCWA & STIBA), het hierbij gegeven doel is het halen van het 95% recycling percentage. Hiermee is het sluiten van
deze recycling dus de corebusiness van de organisatie. Dit probeert de organisatie te doen door de autorecycling keten aan te
sturen, zo zijn veel Nederlandse autodemontage bedrijven aangesloten bij de organisatie, gezamenlijk bedienen deze bedrijven
85% van de markt. de organisatie stelt eisen aan deze bedrijven maar geeft ze ook trainingen, een droogleginstallatie (om alle
vloeistoffen uit de auto’s te halen) en een vloeistofdichte vloer. Na de demontage, zijn de nuttige onderdelen verkocht en gaat
de rest van de auto door naar een shredder bedrijf, deze bedrijven zijn niet aangesloten bij de organisatie maar moeten wel aan
bepaalde eisen voldoen en worden ook door de organisatie gemonitord. Nadat de grootste materiaalstromen bij de shredder
gescheiden en verkocht worden gaat het overgebleven materiaal naar de PST fabriek in Tiel. Deze fabriek is door de
organisatie zelf opgericht en heeft dus ook geen winstoogmerk, dit heeft de organisatie gedaan omdat er geen marktpartij was
die deze taak op zich kon nemen.
de organisatie ziet het als hun business propositie dat ze de doelstelling van 95% ieder jaar halen met een teruglopende
recyclingbijdrage. Deze lopen terug omdat er minder auto’s worden verkocht en omdat de recyclingbijdrage per verkochte auto
steeds wordt verlaagd, hij was €45,-, is nu €42,50 en zal de aankomende jaren steeds met €2,50 verlaagd worden. Dit kan de
organisatie bewerkstelligen doordat er sinds 1995 veel geld is geïnvesteerd in de demontage bedrijven (voor elk wrak krijgt een
bedrijf €20,-) en dit is niet meer nodig aangezien de demontage bedrijven ook zonder deze vergoeding rendabel zijn, daarom
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wordt deze vergoeding langzaam afgebouwd. Ook gaat de PST fabriek steeds efficiënter werken en worden de kosten daar
dus verlaagd.
Blok 2 – Kringlopen
de organisatie richt zich op het sluiten van de kringlopen van de materialen die verwerkt zijn in auto’s. De grootste component
hierin is metaal, dit is ook relatief makkelijk te recyclen. Andere grote stromen zijn kunststoffen en glas. De meeste moeite heeft
de organisatie met nieuwe kunststoffen die bijvoorbeeld van bepaalde harsen zijn gemaakt en biologisch afbreekbaar zijn of van
hergebruikte grondstoffen gemaakt zijn. Hiervoor zijn vaak nog geen duidelijke recycling methoden ontwikkeld. Het sluiten van
deze materialen kringlopen is erg belangrijk aangezien dit de kerntaak is die de organisatie al bij de oprichting heeft gekregen.
Hiervoor is samenwerking van essentieel belang, heel de keten van auto-demontage bedrijven, shredders, PST fabriek tot ook
inzamelaars en verwerkers zijn onmisbaar bij het sluiten van de keten. Er wordt door de organisatie met ongeveer 300
marktpartijen samengewerkt om alle verschillende materialen die uit een autowrak komen goed te verwerken.
In de bovenstaande afbeelding heeft respondent 31 getekend hoe de keten van de auto-recycling eruit ziet. Het begint met een
kapotte auto die naar een demontage bedrijf wordt gebracht, hier worden alle bruikbare onderdelen eruit gehaald voor seconduse. Dan worden alle nog aanwezige vloeistoffen uit de auto’s gehaald door de demontage bedrijven, deze worden door
inzamelbedrijven ingezameld en naar de verwerkers gebracht. De grote bulk van het materiaal bestaat uit metaal, kunststof en
glas en dit wordt door de shredders verwerkt en verkocht. Het residu dat voor de markt niet rendabel is om te verwerken gaat
naar de PST fabriek in Tiel waar alle andere materialen nog verwerkt worden, voorbeelden hiervan zijn koper en vezelrijke
materialen, deze worden bijvoorbeeld gebruikt voor straatnaamborden.
Blok 3 – Waardecreatie
Het business model van de organisatie creëert ecologische waarde aangezien de autowrakken door de organisatie goed
verwerkt worden en de meeste materialen opnieuw gebruik kunnen worden. Ook creëert het maatschappelijke waarden
aangezien auto’s zonder de auto recycling op grote schaal gedumpt zouden worden wat veel maatschappelijke overlast zou
veroorzaken. De verduurzaming die optreed is dat er minder nieuwe grondstoffen nodig zijn doordat de materialen hergebruikt
kunnen worden. de organisatie ziet op dit geheel toe, levert kennis, laat aantoonbare resultaten zien, gaat oneerlijke
concurrentie tegen en zorgt zelf voor de verwerking van de niet rendabele reststromen, maar het merendeel van de materialen
wordt door marktpartijen verwerkt en hergebruikt. De waardecreatie van de organisatie is belangrijk voor de hele auto industrie,
wel is het de bedoeling dat in de toekomst het business model van de organisatie efficiënter wordt en dus minder kosten met
zich meebrengt.. Voor sommige materialen die in Tiel verwerkt worden begint dit al het geval te worden maar voor andere moet
er nog veel geld op toegelegd worden.
de organisatie is erg transparant in de verslaglegging, dit geeft de organisatie ook zijn bestaansrecht. Hierin voldoet de
organisatie aan de hoogste standaarden om dat op zorgvuldige en controleerbare manier te doen met onafhankelijk toezicht.
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Dit wordt minimaal jaarlijks gepresenteerd in een duurzaamheidsverslag, hier komen de belangrijkste kengetallen in terug.
Blok 4 – Strategie
De strategie van de organisatie is het dag in en dag uit werken aan een zo hoogwaardig mogelijke recycling door het aanjagen
en monitoren van de keten. Naast deze kerntaak van de organisatie heeft de organisatie ook een kleine commerciële tak, deze
heeft als taak de kennis van de organisatie omtrent recycling te verspreiden ten diensten van de autorecycling. Zowel voor de
commerciële tak als voor de niet commerciële tak is kennisdeling een erg belangrijke strategie en de commerciële tak richt zich
op de kennisdeling die de kerntaak van de organisatie ten goede komt. De commerciële tak wordt gaat dus ook steeds minder
naar voren gebracht worden want kennisdeling binnen de kerntaak van de organisatie doet de organisatie vanuit het niet
commerciële gedeelte. de organisatie wil daarmee aangeven dat ze staan voor onbaatzuchtige kennisdeling.
Het grote verschil tussen de organisatie en een lineair bedrijf is dat het business model van de organisatie nog niet rendabel in
zonder het recyclingfonds. Hierover zegt respondent 31:
“Als je als land verder wilt heb je altijd een overheid nodig om daar het initiatief toe te nemen, of dit nou via een recyclingfonds
is, strenge wet- en regelgeving, beloningen of fiscale prikkels maakt niet uit.”
Een deel van de recycling is voor de markt rendabel, dus dit werkt al zonder actieve bemoeienis van de organisatie. Wel is het
zo dat de organisatie ook over dit deel, bijvoorbeeld het hergebruik van tweedehands onderdelen rapporteert. Juist wanneer de
lat qua recyclingpercentages erg hoog wordt gelegd is de overheid nodig. Zoals eerder aangegeven werkt de organisatie veel
samen met marktpartijen, hier is de organisatie dan ook in grote mate afhankelijk van. Dit begint bij de fabrikant, die met het
design van de auto veel bepaald over of en hoe er gerecycled kan worden. Hier kan de organisatie moeilijk invloed uitoefenen
aangezien er erg veel belangrijke factors zijn bij het ontwerpen van een auto en de uiteindelijke recycling wordt door de
fabrikanten niet als belangrijkste overweging gezien. de organisatie probeert hier mee om te gaan door kennis te delen met de
autofabrikanten en met de EU. Verder is de organisatie ook afhankelijk van de marktpartijen binnen de recycling keten. Met
deze afhankelijkheid gaat de organisatie om door goede samenwerking, zoals eerder vermeld zijn de demontage bedrijven bij
de organisatie aangesloten en worden de shredders gemonitord. Verder heeft de organisatie een deel van de afhankelijkheid
opgelost door zelf de PST fabriek te openen, hier was er namelijk geen marktpartij die dit voor de organisatie kon doen. De
verantwoordelijkheid van de organisatie voor de reststomen van de auto industrie wordt door de wet en de brancheverenigingen
bepaald door de doelen de stellen. Zo houdt de organisatie zich aan de 95% en probeert zo hoogwaardig mogelijk te recyclen.
Blok 5 - Organisatie

De stichting die het recyclingfonds beheert is de opdrachtgever van de organisatie Holding en deze holding bestaat uit een
aantal business units. Om die reden is de organisatie een private organisatie. Maar de organisatie kent primair geen
winstoogmerk aangezien de “business” niet rendabel is en wordt betaald uit het recyclingfonds. Een van de business units
ontplooit ook commerciële activiteiten, maar deze zijn afgebouwd.
de organisatie is dus een private organisatie die vanuit de stichting Auto & Recycling is opgericht en wordt gefinancierd door het
recyclingfonds. Dit zorgt ervoor dat de organisatie de goede dingen kan doen, hier wordt de organisatie ook op afgerekend door
zowel de branchevereniging, de accountant, de belastingdienst en de overheid. Voor het goed ontwikkelen van een rendabel
BMCE voor de organisatie is technologische ontwikkeling nodig waardoor de materialen goedkoper gerecycled kunnen worden.
Wet- en regelgeving wordt door de organisatie als positief beschouwd, het is namelijk de wettelijke doelstelling van 95%
recycling die de basis vormt van de organisatie. Wel geeft respondent 31 aan soms problemen te ondervinden met het labellen
van materiaalstromen als afval, hier lopen ze in de PST fabriek soms tegen aan. Dus zegt respondent 31 dat het belangrijk is
dat de wet- en regelgeving minder ‘bureaucratisch’ moet worden. Er zijn voorbeelden van materialen die uit de PST fabriek
komen die eigenlijk een hele goede grondstof kunnen zijn, maar die als afval worden bestempeld en dan wordt het verbrand of
gedumpt. Financiering is volgens de organisatie ook positief aangezien de organisatie merkt dat financiële instelling steeds
meer open beginnen te staan voor de CE, zo heeft de organisatie recent in samenwerking met de ABN-AMRO gesprekken
gehad en ook een filmpje opgenomen over de circulaire auto. Veel niet duurzame investeringen worden voor financiële
instellingen ook steeds onaantrekkelijker. Subsidies zijn voor de organisatie weinig van belang, alleen voor het opzetten van de
PST fabriek heeft de organisatie gebruik gemaakt van een Europese subsidie, dit was dus een positieve invloed. Techniek heeft
een essentiële invloed op het BMCE van de organisatie, zowel op de technische ontwikkelingen bij de fabrikanten als bij de
recyclingbedrijven. Maatschappelijke ontwikkelingen zijn positief in de zin dat er een grotere bewustwording komt van de CE in
het algemeen ook worden er steeds meer auto’s bij goede demontage bedrijven ingeleverd.

Blok 6 – Verdienmodellen

de organisatie maakt gebruik van de volgende verdienmodellen:
-

Licenties: de organisatie geeft verschillende Erkend Duurzaam certificaten uit.
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Conventionele verkoop: Dit is de verkoop van reststromen uit de PST fabriek. Verder valt hier ook de dienstverlening
van de commerciële tak van de organisatie onder.
Afval (als waarde): Van een autowrak wordt waarde gecreëerd in de PST fabriek.

Het verdienmodel van de organisatie leunt voor een groot deel ook op de recyclebijdrage en kan daarom niet rendabel
genoemd worden. In de toekomst is het de bedoeling dat deze recyclebijdrage steeds lager wordt en eventueel zelfs overbodig
wordt. Het verdienmodel van de organisatie is voor een deel gezamenlijk met keten partners. De kosten en baten worden met
verschillende partijen op verschillende manieren verdeeld. De demontage bedrijven krijgen een bijdrage per ingenomen
autowrak, vroeger was dit €90,- per auto dat is tegenwoordig €20,- per auto. Met de inzamelaars en de verwerkers worden via
marktwerking via aanbestedingen om de zoveel tijd afspraken gemaakt. Bijvoorbeeld voor de autobanden heeft de organisatie
van Gansewinkel gecontracteerd om de banden in te zamelen en naar Granuband of Lintire te brengen voor de verwerking.
Beide partijen zijn dus door de organisatie gecontracteerd en worden vanuit de recyclingbijdrage betaald De shredders zijn
verplicht hun afval op een goede manier te verwerken een van de mogelijkheden is het naar PST fabriek brengen, hier moeten
de shredders dan voor betalen.
Door zo in de keten betrokken te zijn heeft de organisatie veel controle op de hele keten en kan de organisatie dus ook
duidelijke zijn over de cijfers van de autorecycling in Nederland. In deze samenwerking was de organisatie vroeger meer een
controlerende organisatie en vooral veel eisen stelde en deze controleerden, daarom werd hier toen naar de demontage
bedrijven ook een hogere vergoeding tegenover gesteld. Tegenwoordig probeert de organisatie meer een dienstverlenende
organisatie te zijn en meer in partnerships samen te werken, dit kan ook omdat veel van de eisen die de organisatie stelde nu
wettelijk zijn vastgelegd. Deze dienstverlenende functie vervult de organisatie door veel kennis te delen, trainingen te geven en
het faciliteren van benodigdheden zoals de droogleggingsinstallatie bijn de demontage bedrijven. Deze transitie naar een
dienstverlenende organisatie is wel een uitdaging voor de organisatie.
Blok 7 – Boost Circulaire Economie

Respondent 31 denkt dat het eerste belangrijke punt voor een boost van de CE is dat er een mindshift moet komen bij
consumenten, wetenschappers, ondernemers en financiers. Ze moeten zich realiseren dat het zowel nodig als leuk is om met
de CE bezig te zijn en hier de kansen in zien. Het tweede belangrijke punt is dat er technologische ontwikkeling moet zijn. Deze
twee punten samen zullen zorgen dat er nieuwe rendabele BMCE’s zullen ontstaan. Er zijn dan visionairs nodig om dit op te
pakken en zo de CE te stimuleren.

Interview 32
Intro bedrijf
De organisatie maakt duurzame verpakking uit (aardappel)zetmeel, vezels en pre-mix. Deze premix is een door hunzelf
ontwikkeld materiaal dat het product haar unieke eigenschappen geeft. Het zijn vormgegeven verpakking (dus geen (duurzame)
plastic zakken of hoezen). Toepassing ervan is erg divers, zo wordt het toegepast in de elektronica, cosmetica, media,
medische en foodsector. Oftewel: van eierdozen tot aan verpakkingen voor telefoons. de organisatie levert business to
business.
Circulaire economie
Respondent 32 verstaat onder circulaire economie: ‘het zoveel mogelijk sluiten van kringlopen, die qua grondstoffen, producten
en afval bij elkaar passen. Het voorkomen van grote afval bergen. En bij het ontwerp zorgen dat het product of materiaal al
bruikbaar voor hergebruik is.’
Aanleiding om dit bedrijf op te zetten is geweest dat 2 collega’s bij hun vorige werkgever de mogelijkheden en toepassingen
zagen van aardappelzetmeel. Een nieuw materiaal met mooie eigenschappen. Zij zagen daar marktkansen in (mooi product,
lage carbon footprint) en hebben toen dit bedrijf opgezet.
Circulaire economie is met name van toepassing op de corebusiness: het bijdragen aan een schonere wereld. Het product zelf
heeft een lage carbon footprint dan vergelijkbare producten. Door middel van onderzoek is de organisatie telkens bezig met
zoeken naar manieren om afval een hogere waarde te geven. Dit doet de organisatie door het onderzoeken van nieuwe
afvalstromen en door het vervaardigen van hun product van nieuwe afvalstromen. Het bedrijfsproces vergt veel stroom deze
wordt groen ingekocht. Daarnaast let de organisatie bij de catering, verlichting en luchtverversing van het pand op duurzaam
inkopen. In verband met het werkgebied vliegen werknemers van de organisatie met enige regelmaat naar Maleisië of de US,
dit is helaas minder duurzaam.
Respondent 32 ziet de eigen bedrijfsactiviteiten eerder als duurzaam dan als circulair: de organisatie is de beste vervanger van
conventionele vormgegeven verpakkingen.
Kringlopen
de organisatie sluit zelf geen kringlopen. Afhankelijk van de wensen van de afnemer gebruikt de organisatie bij de inkoop
nieuwe of reeds gebruikte grondstoffen. Afhankelijk van de grondstof is de ‘look’ van het product anders. Nieuwe grondstoffen
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zijn zuiverder, daardoor ziet het eindproduct er egaler uit. Bij producten gemaakt van reeds gebruikte materialen of restafval zijn
spikkels zichtbaar in het eindproduct. de organisatie heeft haar product. Het (eind)product is namelijk direct weer ‘om te
smelten’ tot een nieuw product.
Na levering van het product aan de klant houdt de bijdrage van de organisatie aan het sluiten van de kringloop op. Het product
zelf is recyclebaar, dit gebeurt door andere partijen. De mate van recycling is, afhankelijk van het gedrag van de
eindconsument, meer of minder hoogwaardig. De vezels zijn volledig herwinbaar. Als het product oplost tussen oud papier of in
water kan 99% van de vezels hergebruikt worden. Het zetmeel gaat via afvalzuivering eruit, dat kan dan omgezet worden tot
gas.
Sommige klanten vinden het sluiten van kringlopen belangrijk, andere niet. Het sluiten van kringlopen past wel helemaal bij de
missie en visie van het bedrijf en is daarom belangrijk voor de bedrijfsvoering. Samenwerking met andere partijen is hierin erg
belangrijk, onder andere voor het ontdekken van nieuwe innovatieve kansen, voor reststromen, productontwerp en nieuwe
producten. Respondent 32 ziet echter niet dat deze samenwerking heel anders is dan in een lineair bedrijf.
Hieronder zijn de kringlopen waarin de organisatie zit getekend door respondent 32. Er zijn drie grondstoffen voor het de
organisatie product, dit product gaat naar de klant en vervolgens wordt het gedistribueerd naar de eindklant/consument. De
eindconsument kan dit op verschillende manieren weggooien. Afhankelijk van deze eindconsument wordt het product gebruikt
voor recycling, verbranding of gas/compost.

Waardecreatie
de organisatie levert naast financiële waarde ecologische waarde vanwege de lagere belasting van hun producten.
Grondstoffen worden zoveel mogelijk lokaal gegenereerd, zo dicht mogelijk bij de producerende fabriek. Dit levert ecologische
winst op door een kortere vervoersafstand. Omdat het een mooi product is met een mooi verhaal levert dit volgens respondent
32 sociale waarde op voor de werknemers. de organisatie is een leuk bedrijf om voor te werken. Daarnaast geven medewerkers
colleges en gastlessen op scholen en zijn er veel studenten in het bedrijf aanwezig als stagiair of in leerwerkplekken. Per klant
verschilt het belang voor deze sociale en ecologische waarden. de organisatie bericht hierover niet uitdrukkelijk in het
jaarverslag. Wel communiceert de organisatie dit met haar werknemers, die tevens allen aandeelhouders zijn.
Strategie
Circulaire economie is niet als zodanig opgenomen in de strategie. In de visie van de organisatie is opgenomen dat zij in de
markt de behoefte aan duurzaamheid op verpakkingsgebied en een concurrentievoordeel zien. Vanwege het feit dat het product
nu nog maar op vier plekken in de wereld wordt gemaakt is het een product met relatief veel reiskilometers, dit is minder
duurzaam. de organisatie wil deze kilometers en daarmee gepaard gaande CO2 uitstoot reduceren door meer fabrieken openen
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en zo de productie dichterbij de afnemer te vestigen. Voor de organisatie is er geen wezenlijk verschil tussen een ‘normale’
strategie en hun duurzame strategie.
Bij de inkoop is de organisatie niet afhankelijk van (keten)partners omdat ze werken met breed verkrijgbare (rest)materialen.
Aan de verkoopkant is meer afhankelijkheid omdat de organisatie wil voldoen aan de wensen van hun klanten. de organisatie
produceert het liefst zo duurzaam mogelijk (kleine verpakking bijvoorbeeld), klanten hebben hier soms andere wensen in. De
grootte van de klant kan invloed hebben op, en hoeveel, zeggenschap de organisatie heeft. Het belangrijkste hierin voor alle
partijen is dat het product heel en onbeschadigd aankomt bij de eindconsument.
De (strategische) verantwoordelijkheid van de organisatie stopt bij de eindconsument. Dus of het product eindigt bij het
oudpapier voor recycling of bij het huisafval terecht komst, daar heeft de organisatie geen invloed op. Bij hun eigen klanten
heeft de organisatie deels invloed doordat de organisatie bepaalde duurzame zaken ter sprake te brengt. de organisatie kan
van haar klanten echter bijvoorbeeld niet eisen dat de recyclebaarheid van de verpakking op het product staat.
Organisatie
Respondent 32 ziet niet echt verschillen in organisatievormen tussen een lineair en circulair bedrijf. Respondent 32 geeft aan
dat de mindset en filosofie (op het gebied van duurzaamheid / circulair) het verschil maken. Kennis van duurzaamheid en
circulariteit, een duurzame bedrijfsfilosofie, grotere bewustwording, doorzettingsvermogen, echt geloven in wat je doet, goede
samenwerkingspartners, een lange adem, open vizier en innovatie zijn nodig om circulariteit goed te organiseren.
Randvoorwaarden
Wet- en regelgeving: positief en negatief. Een negatief voorbeeld is de strenge regelgeving rondom vergisting. De wetgeving
kent een lijst met limitatieve opsommingen van grondstoffen toegestaan voor vergisting. De grondstoffen van de organisatie
staan hier (nog) niet op al zijn ze volgens respondent 32 gelijk te stellen met producten op deze lijst. Hier is hij over in gesprek
met wetgevende instanties, dit is echter een lang(durig) proces. Positief; er is veel discussie over plastic. Piepschuim is recent
verboden in San Francisco. Dit kan een kans zijn voor een product van de organisatie dat geldt als een vergelijkbaar met
piepschuim.
Financiering: bij het aanvragen van een financiering bij een bank is de accountmanager vaak heel enthousiast over het verhaal
van de organisatie. Bij de kredietbeoordeling werd het lastiger omdat de organisatie produceert in landen als Maleisië en China
en de bank liever geen financiering verstrekt aan in die landen gevestigde bedrijven. Ook de wisselende financiële resultaten
van de organisatie maakten een positieve kredietbeoordeling lastiger.
Subsidie: de organisatie maakt aanspraak op een aantal subsidies, dus dit is positief. Hun research is nog niet kostendekkend,
hier gebruikt de organisatie subsidie voor.
Invloed techniek: techniek is cruciaal voor de organisatie, gezien de invloed hiervan op de innovatie’s binnen het bedrijf.
Maatschappelijke ontwikkelingen: Respondent 32 ziet een verschuiving van belang en aandacht voor duurzaamheid. Dit werkt
positief uit voor de organisatie. Er is meer vraag naar duurzame producten van klanten. Hun producten staan in positiever
daglicht.
Verdienmodellen
de organisatie doet aan conventionele verkoop, het bedrijf verdient aan het aantal verkochte producten. Ernaast verdient de
organisatie aan de verkoop van pre-mix en aan de royalty’s van het patent hierop. Dit maakt de organisatie een rendabel bedrijf.
Er is geen sprake van gezamenlijke kosten of verdiensten met andere partijen. Alle kosten en opbrengsten zijn voor de
organisatie zelf.
Samenwerking kan soms lastig zijn door de aanwezigheid van patenten en geheimen binnen de organisatie. Samenwerking
met partijen die een gedeeld maar net ander belang hebben én die gezamenlijk met de organisatie iets nieuws willen opleveren
werkt voor alle partijen het beste. Een voorbeeld hiervan is een suikerbietenproducent: de organisatie en deze product doen
research om reststromen suikerbiet zo hoogwaardig mogelijk te verwerken tot bruikbare grondstof voor de organisatie.
In de komende 5 jaar kan volgens respondent 32 wetgeving en publieke opinie nog een boost geven aan de CE. Hierbij valt te
denken aan de ‘klimaatzaak’ van Urgenda en het Parijse akkoord die hier in het verleden aan hebben bijgedragen.

Interview 33

Blok 1 – Betekenis van de circulaire economie en aanleidingen om er mee te gaan werken
De opvatting van respondent 33 over de circulaire economie gaat vooral over het verrichten van inspanningen op het gebied
van het ontwerp en het circulair in de markt zetten van de producten. Hij benadrukt het belang van de technische component in
deze, waarmee het mogelijk wordt om circulaire producten te realiseren. Samen met de ketenpartners wil Respondent 33
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zorgen dat er geen afval meer ontstaat. Onder de definitie verstaat Respondent 33 ook oneindige cycli en in elkaar hakende
cycli.
Als voornaamste aanleiding wordt zijn intrinsieke motivatie genoemd, de wil om het beter te doen. Respondent 33 legt uit dat we
op de huidige manier simpelweg niet verder kunnen; we zullen van de lineaire economie naar een circulaire econome toe
moeten. Hij wil hier heel graag aan bijdragen, en kwam met de mode-industrie in aanraking. Toen het besef kwam wat er
allemaal verspild wordt binnen deze industrie (hij noemt het voorbeeld van tonnen spijkerbroeken van G-star welke niet verkocht
zijn en vervolgens vernietigd worden omdat men niet wil dat een uitverkoop of outlet het imago van het merk aantast) was hij
gedreven om hier verandering in te brengen.
De principes van de circulaire economie past hij op alle bedrijfsactiviteiten toe, de principes zijn de reden geweest om het bedrijf
op te zetten zoals het nu is.
De businesspropositie valt uit te leggen als “alles doen ter verbetering van de huidige mode-industrie, zowel op het gebied van
materiaalgebruik, arbeidsomstandigheden en energieneutraliteit.”
Blok 2 – Kringlopen
Er zijn drie kringlopen waar over gesproken wordt: De pakken, de bedrijfskleding en polyesterkatoen uit afval. Hierbij wordt
vooral gekeken naar de grondstoffen van de pakken, de manier waarop ze gemaakt worden en dat ze weer terugkomen bij de
organisatie na gebruik. Hiervoor is een statiegeldsysteem ingezet. Respondent 33 geeft aan dat de impact van de pakken
kringloop nog vrij gering is; ze zijn niet echt circulair ontworpen (er kunnen geen nieuwe pakken van gemaakt worden i.v.m.
onder andere het verslijten van materiaal) en er zijn nog te weinig pakken weer retour gekomen om deze efficiënt te kunnen
recyclen. Daarvoor is een aardig volume noodzakelijk.
De ontwikkeling van bedrijfskleding is een ander verhaal. Deze 100% polyester kleding is volledig ontworpen om te recyclen en
kan ook helemaal opnieuw tot kleding worden gemaakt. Hier gaan grotere aantallen in om. Respondent 33 is nog bezig om een
deel van deze kringloop te organiseren. ‘Er wordt van achter naar voren gewerkt. Eerst de vraag: Is het recyclebaar, dan pas
kijken hoe er mooie kleding van kan worden gemaakt’. Dit is een andere insteek dan normaal wordt toegepast in de mode en dit
onderscheid de organisatie van andere initiatieven. De laatste kringloop, die van katoen polyester, concentreert zich op de
enorme berg aan ‘afvalmateriaal’ waar prima materiaal voor kleding van te maken is. Dit betreft vooral een technische innovatie.
Het belang van het sluiten van kringlopen is heel erg groot, niet alleen financieel, maar ook omdat het bedrijf anders zijn
geloofwaardigheid verliest. Respondent 33 vindt dat je als bedrijf ook je verantwoordelijkheid moet nemen. “Je kunt niet
zeggen: dat recyclen, dat laten we wel aan iemand anders over.”
In de samenwerking ziet respondent 33 zijn rol als ‘ketenregisseur’, om alle partijen bij elkaar te brengen (ook contractueel) en
te zorgen dat er daadwerkelijk sprake is van een kringloop. De samenwerking is heel belangrijk om dat er anders geen circulaire
economie kan zijn.
In de tekening is de kringloop van de bedrijfskleding geschetst, dit omdat deze keten op dit moment het meest ontwikkeld is en
de meeste impact heeft.
Blok 3 – Waardecreatie
Als waarde wordt er ecologische waarde gecreëerd in het voorkomen of verminderen van de hoeveelheid afval. Daarnaast
wordt er ook een positief eigen gevoel gecreëerd en speelt kennisdeling met (keten)partners een grote rol. Respondent 33 zou
niet anders meer kunnen ondernemen dan circulair. Als laatste wordt ook bewustwording nadrukkelijk genoemd, vooral richting
consumenten. Hier valt nog veel te winnen.
Op het gebied van verantwoording geeft Respondent 33 aan dat het van groot belang is een zo zuiver mogelijke kringloop te
creëren en te garanderen, ook naar de partners toe. Dit draagt ook bij aan de verantwoording richting de klant als stakeholder.
In beide gevallen is het van groot belang om te kunnen garanderen dat de materialen netjes worden gerecycled.
Blok 4 – Strategie
De strategie achter de drie geschetste kringlopen is in alle gevallen volledige circulaire economie. Deze strategie komt in alle
beslissingen en keuzes tot uiting, ook in de keuze voor ketenpartners.
Een normale strategie, voor de lineaire economie, concentreert zich op verkoop, in een zo groot mogelijk volume. Met name in
de mode-industrie wordt er veel ingezet op het draaien van zo groot mogelijke aantallen, zonder naar andere waarden te kijken.
Bij een circulaire strategie wordt vooral naar recyclebaarheid gekeken. Respondent 33 geeft aan dat dit een stuk moeilijker is,
vooral in het huidige ‘lineaire systeem’ maar wel echt noodzakelijk is. Er zijn koplopers nodig.
De ketenpartners zijn van elkaar afhankelijk, In de geschetste keten is dit niet zozeer wat betreft hun voortbestaan maar wel wat
betreft het sluiten van de kringloop. Hierin heeft iedereen elkaar nodig. Als ketenregisseur voelt Respondent 33 zich
verantwoordelijk voor de gehele keten, al geeft hij duidelijk aan dat de ‘voorkant’, met name de kledingproducent, leverancier en
klanten, een stuk vrijer is. In feite moedigt hij dit ook aan, zodat meer partijen de kans krijgen om deel te nemen aan de keten.
Een te rigide opstelling zorgt ervoor dat je partners en klanten afschrikt, aldus Respondent 33. Met de verschillende partners
worden wel contractuele afspraken en verantwoordelijkheden vastgelegd, dit is zakelijk gezien noodzakelijk.
Blok 5 - Organisatie
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Het belangrijkste verschil tussen een lineaire en circulaire organisatie is volgens Respondent 33 dat er bij de CE op
productniveau kritisch wordt gekeken naar de mono stromen en retourstromen. De producten moeten zo ontworpen worden dat
zij weer in mono stromen uiteenvallen en daarmee goed te recyclen zijn. Daarnaast is er in een lineaire economie enkel focus
op het behalen van verkoopvolume, want daarmee is een hogere marge te behalen dan met geïndividualiseerde producten.
Voorbeeld is een confectiepak versus een maatpak.
Voor het organiseren van de keten is vooral kennis nodig. Door samen te werken met kennisinstellingen en recyclingbedrijven
heeft Respondent 33 een boel kennis verworven. Dit is vervolgens weer toe te passen in de mode-industrie en in het sluiten van
de kringloop.
Als randvoorwaarde voor het ontwikkelen van het BMCE geeft Respondent 33 als eerste aan een verandering van het
belastingstelsel voor te stellen. De vervuiler moet betalen. Zolang er bijvoorbeeld door de Primark goedkope en lage-kwaliteit
kleding kan worden verkocht (voorbeeld zijn verstevigers die het product mooi laten lijken in de winkel, maar na 2 keer wassen
uit de kleding zijn) en er massa import uit China blijft komen zal de consument te weinig voor duurzame alternatieven kiezen.
Consumenten willen best een duurzame keuze maken, maar dan wel graag tegen de lage prijs zoals ze dit gewend zijn. Hij stelt
voor een verwachte of minimale levensduur voor kleding in te voeren, en daarop garantie te geven. Dus, met een na 2x
gewassen shirtje van de Primark, waar een gat in is gevallen, terug naar de winkel voor garantie. Dan pas worden bedrijven
gestimuleerd om te veranderen. Ook stelt hij een lager btw tarief voor (bijv. 6%) op producten die aantoonbaar circulair zijn. Ook
is het heffen van belasting op materiaal in plaats van arbeid een goed voorstel, aldus Respondent 33.
Hij

merkt

daarnaast

op

dat

vaak

vergeten

wordt

hoeveel

tijd

het

kost

om

een

cyclus

te

sluiten.

Blok 6 - Verdienmodellen
Zoals op de bijlage te lezen is, wordt er gebruik gemaakt van abonnementen met statiegeld + lease, conventionele verkoop +
statiegeld, functionele huur of lease, cascadering in de vorm van de polyester-katoen keten, en crowdfunding om de
voorfinanciering van de leaseconstructies mogelijk te maken. Met betrekking tot de lease geeft Respondent 33 aan dat de
voorinvestering een probleem is; banken hebben hier nog geen goede producten voor. Er is in zijn optiek te weinig oog voor
kleine ondernemingen, dit terwijl juist die kleine ondernemingen vaak innovatief en koploper zijn. Dit geldt ook voor subsidies,
die zouden vooral gericht moeten zijn op het stimuleren van de kleine koplopers om zo innovatie te bevorderen.
Op het gebied van levensvatbaarheid geeft Respondent 33 aan dat de verdienmodellen bijna levensvatbaar zijn, maar dat het
nog een beetje hapert. Een of twee grote opdrachten zouden dit kunnen doen omslaan. Het betreffende verdienmodel is van de
organisatie. Andere ketenpartners hebben hun eigen verdienmodel, en Respondent 33 maakt als ketenregisseur geen marge bij
de stappen tussen de ketenpartners. Als voorbeeld van de onderlinge samenwerking noemt Respondent 33 dat de
verschillende ketenpartners wel in hun eigen rol moeten blijven. Een van de partners heeft dit in het verleden niet gedaan en
stapte uit zijn rol. Toen heeft Respondent 33 besloten dat de samenwerking ten einde was.
Om de CE een boost te geven is het vooral belangrijk dat er een verandering komt aan de markt kant. De huidige marktwerking,
met de goedkope import en kleding uit bijvoorbeeld Bangladesh zorgt voor oneerlijke, nee onmogelijke, concurrentie.
Marktwerking schiet hier tekort, daarmee zal de CE het niet redden.

Interview 34
Circulaire Economie en inleiding
Circulaire economie staat volgens respondent 34 ‘voor een economie zonder afval, zonder degeneratie van materialen.’ De
persoonlijke aanleiding om met CE aan de slag te gaan komt o.a. uit zijn verleden bij Essent als innovatiemanager. Hier kreeg
hij ooit de opdracht om voor Essent aan de slag te gaan met CE. Echter, kwam hij tot het inzicht dat CE boosten vanuit een
groot energiebedrijf niet ging werken. Het vereist een verandering van een verdienmodel en dat is moeilijk bij zo’n groot bedrijf.
Vandaar het initiatief tot het opzetten van de organisatie, een dochteronderneming. Dit interview zal gevoerd worden naar
aanleiding van het businessmodel van de dochteronderneming. De moederonderneming is een organisatie die de procesmatige
tools, kennis, vormgeving etc. vastlegt en levert in licentievorm aan bedrijven die van hun product een circulaire service willen
maken. De dochteronderneming is hier een showmodel van. Het wordt dus echt gezien als twee aparte bedrijven, waarbij de
dochteronderneming als het ware de eerste klant is van de moederonderneming. Als een soort voorbeeldrol zou je kunnen
stellen. Over 2016 heeft de dochteronderneming ca. 500 abonnementen verkocht. Deze curve is sterk stijgend (17 februari
alleen al zes op een dag). De abonnementen worden landelijk verkocht. Echter zie je in bepaalde plekken wel hogere
concentraties. Denk aan Amsterdam met haar kleine huizen en veel tijdelijke bewoners (studenten/expast). Hier is een hoge
vraag naar flexibiliteit binnen het witgoed. De dochteronderneming biedt hiervoor een oplossing. Ook biedt het een oplossing
voor hen die niet in een keer de aanschaf van een nieuw apparaat voor hun rekening kunnen nemen. Met relatief kleine
termijnbedragen (€20,95 voor een onbeperkt abonnement en €12,95 voor een flexibel abonnement waar €0,40 per wasbeurt
wordt opgeteld) kunnen ook mensen met een kleine portemonnee duurzaam wassen en bijdragen aan een betere wereld. Het
abonnement omvat het gebruik van de machine, eventuele reparaties en onderhoud en het gebruik van de Wasapp die
gebruikers helpt het apparaat beter te gebruiken en zo te besparen op kosten voor wasmiddel energie en water.

Kringlopen
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Respondent 34 begint zijn antwoord op de vraag ‘welke kringlopen worden met name gesloten?’ met een opsomming van alle
componenten die nodig zijn voor het hebben van schone was. Eerst benoemt hij textiel. Hoe hij hoopt dat zijn afnemers kiezen
voor duurzaam textiel zoals Mud Jeans en Dutch Spirit etc. De missie van de dochteronderneming is om te ‘Wassen zonder
Waste’ (en later ook andere huishoudelijke taken). Het instaat stellen van textiel fabrikanten is straks ook onderdeel van het
business model van de organisatie. Vervolgens gaat hij verder met water. Wegens het meer zuinige karakter van de geleverde
machines, hoeft er minder water verbruikt te worden en is het gebruik dus zuiniger. Dit geldt eveneens voor de energie die
nodig is om het apparaat in werking te stellen en de hoeveelheid van het wasmiddel, die een vervuilende impact heeft op het
milieu. De apparaten van de dochteronderneming zijn verbonden aan het internet, waardoor de machines data leveren over het
gebruik. Gebruik in zowel was frequenties, programma’s als gewicht. Hiermee kan de dochteronderneming de klant sturen om
zijn gebruik te optimaliseren ten bate van zijn eigen portemonnee, de impact op het milieu en de kosten in de ketens (textiel,
water, wasmiddel, energie en apparaat).
De volgende stap is om de ketens te veranderen. Zo wordt er gekeken naar de mogelijkheid om regenwater in te zetten bij
wasbeurten. Het genereren van regenwater kost namelijk veel minder energie is daarmee weer een zuiniger alternatief. Dit plan
is echter nog geen werkelijkheid. Uiteraard wordt er ook een materialenkringloop gesloten. Het apparaat wordt in één cyclus
door meerdere huishoudens gebruikt waardoor het meer gebruikt wordt dan apparaten die niet in dit model worden
aangeboden. Het plan is om samen met de fabrikant ook het ontwerp van de apparaten zo aan te passen dat het makkelijker
herplaatst, geupgrade en geremanufactured kan worden. Hierbij is het van belang dat het aantal verschillende apparaten
beperkt blijft zodat het uitwisselen van componenten en hergebruiken van materialen gemakkelijker wordt.

Fig. 1: Samenhang tussen partijen in het sluiten van ketens.
Waardecreatie

Ecologische en financiële waarden zijn reeds besproken. De sociale waarden die gecreëerd worden hebben vooral te maken
met de toegankelijkheid van het concept/de dienst. Nu is het voor iedereen mogelijk om op een zo duurzaam mogelijke manier
schoon te wassen. Zelfs voor mensen met een kleine portemonnee. Ook wordt er werkgelegenheid gecreëerd voor bijvoorbeeld
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Voor het schoonmaken van de diverse componenten zijn nu eenmaal meer
ongeschoolde werknemers mogelijk.
Op de vraag of het wel aantrekkelijk is om een apparaat te huren, i.v.m. het eventueel overschrijden van de aanschafwaarde in
de toekomst, zegt Respondent 34 dat het ultieme doel is om ervoor te zorgen dat wassen en het hele proces dat daarbij hoort
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goedkoper wordt op deze manier. Op dit moment is dat nog niet zo met de dochteronderneming. Dus een aanschaf van een
Wasabonnement nu wordt vooral gedaan vanuit de gemaks- en ecologische incentive en niet enkel vanuit financieel oogpunt.
Een schaalvergroting van dit concept is erg belangrijk in dit verhaal. De groei van het aantal abonnementen is een stap in de
goede richting. Het creëren van meervoudige waarde is van belang voor alle stakeholders.
Op de vraag of het juist niet nadelig is voor bedrijven als Miele of producenten van wasmiddel (ivm zuinigere producten)
antwoord Respondent 34 dat het nadelig zal zijn als deze bedrijven hun systemen niet omgooien richting duurzame producten,
maar dat het voordelig is als ze dat wel doen. Zo noemt hij bijvoorbeeld het ontwikkelen van een meer gepersonaliseerd
geconcentreerd wasmiddel dat thuis wordt bezorgd i.p.v. het kopen van grote flessen in de supermarkt. Voor wie de circulaire
economie uiteindelijk waarde oplevert is nog lastig te zeggen, maar over de gehele keten wordt er waarde gecreëerd.
Strategie
In de strategie van de dochteronderneming komt CE tot uiting vanwege het feit dat ze haar waarde wil creëren op basis van
meervoudige waarden en het sluiten van kringlopen. Dit verschilt van meer conventionele modellen waarbij er financiële
waarden worden behaald vanuit eenzijdige huurcontracten. Ze willen zich dan ook juist onderscheiden van de koopmarkt,
omdat ze anders op zouden gaan in alle concurrentie. In de strategie is de dochteronderneming volledig afhankelijk van de
ketenpartners. Zonder hen zou de dochteronderneming niet kunnen bestaan. Ze wil de partners dan ook zo veel mogelijk
vrijheid geven om te excelleren in hun kwaliteiten, zodat de dochteronderneming daar ook op kan mee innoveren. De
dochteronderneming wil echter niet afhankelijk worden van bepaalde merken, zo kan ze zelf gewogen haar keuzes blijven
maken en is ze niet afhankelijk van bepaalde (financieel gedreven) beslissingen door diverse producenten. De
verantwoordelijkheid van reststromen stopt volgens tespondent 34 nooit. Ze willen op de hoogte blijven van alle processen van
hergebruik tot ontmanteling van het product. Een ideale situatie zou zijn wanneer er per afvalstroom bepaalde specialisten
verbonden zouden zijn die ieder voor zich verantwoordelijk blijft voor ieder elementair materiaal.
Organisatie
Voor de ontwikkeling van het BMCE waren vooral de basisafspraken onderling, maar ook de gebruikscontracten met de externe
partijen van groot belang. Zonder deze heldere afspraken was het moeilijk om dit initiatief te ontwikkelen. Daarbij is de
dochteronderneming ook niet afhankelijk van een bepaalde locatie, waardoor ze heel mobiel kunnen opereren en de kosten
kunnen drukken.
De verschillende randvoorwaarden zoals deze zijn omschreven in het onderzoek hebben ieder hun eigen uitwerking gehad op
de ontwikkeling van het businessmodel. Hieronder kort toegelicht:
•
Wet- en regelgeving: Heeft vooral een belemmerende werking op het businessmodel. Dit komt doordat de consument
per wet steeds meer rechten heeft verworven die het moeilijk maakt een dienst te leveren i.p.v. het verkopen van een
product. Ook privacywetgeving belemmerd bijvoorbeeld het uitlezen van gebruikersdata die juist handig is voor het
optimaliseren van de (was)keten. Goed dat de wet er is, alleen maakt het positief beleid ook lastiger. De wet- en
regelgeving loopt nog te ver achter op het voeren van efficiënt circulair beleid.
•
Financiering: Dit wordt gezien als een belangrijke enabler. Het is wel moeilijk dat er ontzettend veel kapitaal nodig is
om omzet te genereren. Dit kapitaal is moeilijk te krijgen vanwege allerlei regels binnen de financiële sector. De
moederonderneming heeft een beleggingsproduct ontwikkelt dat eel van deze barrières wegneemt.
•
Subsidie: Geen subsidie.
•
Invloed techniek: Van groot belang en positief! Alle innovatie binnen het proces van Wasbundles is gebaseerd op
technische ontwikkelingen.
•
Maatschappelijke ontwikkelingen: Ook deze randvoorwaarde is van groot belang, omdat de interesse in het concept
gepaard gaat met de interesse in een duurzamere wereld. Hoe meer aandacht hiervoor is, des te meer
abonnementen zal de dochteronderneming kunnen afzetten.
Verdienmodellen
De bijbehorende verdienmodellen van dit BMCE zijn de volgende:
•
Licenties
•
Pay per view (use)
•
Abonnementen
•
Functionele huur of lease
•
Cascadering
•
Crowdfunding
Hiermee is sprake van een levensvatbaar verdienmodel. Momenteel zijn ze echter nog niet rendabel. Er moet momenteel nog
geld bijgelegd worden om voort te bestaan. Toch lijkt het er met de huidige groei op dat het model over 1/1,5 jaar rendabel zal
zijn.
De ketenpartners hebben in principe ook voordeel bij het verdienmodel van de dochteronderneming. Denk bijvoorbeeld aan
Miele, die bij meer abonnementen ook meer omzet zal maken. Echter, gaat het hier nog enkel om eenzijdige verkoopcontracten
met Miele en zijn er dus geen concrete afspraken over hergebruik van materialen. Respondent 34 zou het wenselijk vinden als
Miele een contract aan gaat met de dochteronderneming waarin zij hun producten beschikbaar stellen voor de consument tegen
betaling van een maandelijks bedrag (gebruik i.p.v. bezit) en de dochteronderneming de exploitatie van deze producten
faciliteert. Dit lijkt echter nog te onconventioneel en risicovol voor Miele. Deze samenwerking typeert Respondent 34 als een
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waarde netwerk. Het eigen belang van diverse schakels uit de keten weegt nog te vaak te zwaar waardoor de samenwerking
soms als lastig wordt ervaren.
Boost Circulaire Economie
1. Beter luisteren naar de consument en haar behoeften,
2. Onderwijzen van die consument zodat zij afgewogen keuzes maakt.
3. Updaten van de wet- en regelgeving omtrent milieubeleid zodat circulaire initiatieven een zetje in de rug krijgen.
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